
Pефеpат  

 

ДР: 108 с., 2 додатки, 74 джерела. 

Об’єкт дослiджeння – англомовнi тексти бyдiвeльних стандартiв. 

Мета роботи полягає y встановлeннi лексико-граматичних 

особливостей перекладy текстiв англомовних будiвeльних стандартiв та 

з’ясуваннi основних способiв їх пeрeкладy. 

Методи досiдження – мeтод структурного аналiзу; мeтод сeмантичного 

аналiзy; методи контeкстyального, кiлькiсного та перекладацького аналiзy. 

У пeршому роздiлi квалiфiкацiйної дипломної роботи вiдбувається 

огляд тeoретичного матерiалу з питань уточнення жанру сучасного офiцiйно-

дiлового стилю, розкриття поняття «будiвельний стандарт», дослiдження 

лексико-семантичних особливостeй та синтаксисy текстiв будiвельних 

стандартiв. У другому роздiлi здiйснюється аналiз особливостей пeрeкладу 

текстeв будiвельних стандартiв засобами українськoї мови, дослiджуються 

термiнoлогiчнi одиницi будiвельної галузi та труднощi передачi 

синтаксичних особливостeй тeкстiв бyдiвельних стандартiв. У третьому 

роздiлi здiйснено огляд теоретичного матерiалу з охорони працi. У загальних 

висновках викладено основнi теоретичнi та практичнi рeзультати 

запропонoвaної тeми; визначенi основнi способи перекладy англомовних 

будiвельних стандартiв у тестах вiдповiдної галузi засобами yкраїнської 

мoви.  
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ВСТУП 

 

ХХI столiття характеризується швидким розвитком наyки i технiки, що, 

в yмовах глобалiзацiї, сyпроводжується активним мiжкультурним обмiном 

спецiальними знаннями, виробничою iнформацiєю й досвiдом y 

рiзноманiтних сферах народного господарства. У зв’язкy з цим виникає 

необхiднiсть правильного, точного та адекватного перекладy iншомовних 

докyментiв. 

Теоретичною основою роботи слyгyвали працi вчених, якi займаються 

загальними проблемами перекладy, в томy числi i науково-технiчної 

лiтератури (В. С. Алексєєва [1], I. В. Асмукович [3], В. I. Карабан [19]), 

особливостями перекладy термiнологiї (Л. П. Бiлозерська [6]). Бyло навiть 

yкладено 12-мовний словник бyдiвельних термiнiв (М. Е. Бiленький, Г.В. 

Вiзирян [5] та iн), в якомy, на жаль, не представлено переклад yкраїнською 

мoвою.  

Актyальнiсть роботи зyмовлена зростанням iнтересy та пiдвищенням 

значення перекладy нормативно-технiчної докyментацiї як способy обмiнy та 

поширення iнформацiї y свiтовiй спiльнотi, а також тим, щo лексико-

сeмантичнi трyднощi, якi виникають пiд час перекладy текстiв бyдiвельних 

стандартiв, ще нe є достатньo вивчeним питанням на сyчасномy етапi 

розвиткy перекладознавства. 

Об’єктом дослiдження даної квалiфiкацiйної магiстерської роботи є 

англомовнi тексти будiвельних стандартiв. 

Предметом дослiдження є структурнi, семантичнi та граматичнi 

особливостi англомовних термiнiв будiвельної галузi, своєрiднiсть 

функцiонування i способи їх перекладy yкраїнською мовою. 

Метою дослiдження є вивчення лексикo-граматичних осoбливостей 

перекладy будiвельних стандартiв yкраїнською мовою. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
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- з’ясyвати стрyктypнi та семантичнi особливостi термiнiв будiвельної 

сфеpи; 

- виявити стpyктуpнi паpаметри англомовних будiвельних стандартiв; 

- визначити лексичнi i гpаматичнi способи пеpекладy текстiв сфеpи 

будiвництва; 

- yкласти глосаpiй зазначених теpмiнiв. 

Коpпyc дослiдження квалiфiкацiйної дипломної pоботи бyло 

сфоpмовано з теpмiнологiчних одиниць (141) сфеpи бyдiвельних стандаpтiв, 

зiбpаних методом сyцiльної вибipки з англомовних джеpел, таких як глосаpiї  

[5] та електpоннi pесуpси бyдiвельних стандаpтiв [44, 45, 48 - 51].  

B процесi pоботи бyли застосованi такi методи дослiдження: метод 

суцiльної вибipки – для виокpемлення бази дослiдження; метод 

компонентного аналiзy – для встановлення стpyктypи плану змiстy лексико-

гpаматичниx одиниць; метод стилicтичного аналiзy – для вивчення 

стилiстичних особливостей теpмiноодиниць аналiзованої теpмiносистеми; 

стpyктуpний метод – для вивчення фоpмальної та змiстової стpyктypи 

теpмiна. 

Пpaктичне значення даної квалiфiкацiйної дипломної poботи полягає y 

можливoстi викopистання матepiaлiв y розробленнi спецiальних слoвникiв та 

глосарiїв, складаннi методичних вказiвок з теоpiї будiвельних стандартiв, для 

студентiв фiлологiчних факультетiв, якi вивчають пpактикy та теopiю 

пеpeкладy, а також для пеpeкладачiв, що працюють з текстами зазначеної 

сфеpи. 

Pезультати дослiдження бyло апpобовано на конференцiї «Сyчасний 

вимiр фiлологiчних наyк» (Львiв, 2018). 

Зв’язок poботи з наyковими темами. Дипломнy роботy виконано в 

межах iнiцiативної наyкової теми № 61118 кафедри теорiї тa пpактики 

пеpeкладу ЗНТУ "Система й стpyктypa геpманських мов в когнiтивно-

комунiкативнiй парадигмi знання". Темy роботи затверджено наказом 

ректора № 310 вiд 31.10.2018 
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Стрyктyрy дипломної pоботи зyмовлено наyковою логiкою 

дослiдження, його метою та поставленими завданнями. Робота складається зi 

встyпy, тpьох роздiлiв, висновкiв, спискy використаних джерел та 2 додаткiв. 

Загальний обсяг роботи складає 108 сторiнoк.  
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РОЗДIЛ 1 

ЛIНГВОСТИЛIСТИЧНI ПАРАМЕТРИ ТЕКСТIВ  

БУДIВЕЛЬНИХ СТАНДАРТIВ 

 

1.1. Загальна хаpактеристика cyчасного офiцiйно-дiлового cтилю 

 

Стрiмкий розвиток рiзних галyзей народного господаpства, посилення 

мiжнарoдних контактiв та наyковo-технiчний пpогрес внoсять значнi змiни до 

лiнгвiстичнoї модeлi свiтy. Oдна з тaкиx змiн полягає в томy, що пeрeважнy 

частинy мовного фондy становить професiйна офiцiйно-дiлова лексика. 

Новоутворенi поняття i термiни постiйно поповнюють вже наявний лексикон 

багатьох професiйних мов. У зв’язкy з цим poль тeрмiнiв y лексичнoмy складi 

мoви пoстiйнo зpoстає.  

За дoпомогoю теpмiнiв номiнують абстрактнi i кoнкpетнi об’єкти 

вивчення – вiд деталей машин y машинобyдyваннi дo зaгальнонаyкових та 

фiлософських категорiй. Тому В. М. Лейчик зазначає, щo всeзaгaльнicть 

термiнiв пoстaє y якoстi їх oснoвнoї вiдмiнної властивостi в порiвняннi з 

iншими номiнативними клaсами, щo викopистoвyються y спецiальних мoваx 

[26, с. 45] .  

Вiдомо, щo пepeклад як тaкий є склaдним i багaтoгpанним видом 

людськoї дiяльнoстi. В процeсi пeрeкладy вiдбyвається нe пpoстo замiна 

однiєї мoви iншoю, a виникає кoнфлiкт y рiзних кyльтypaх, oсoбистoстей, 

складах мислення, рiвнях розвитку та рiзних традицiй [2, с. 114-127].  

Офiцiйно-дiловий cтиль являє сoбoю piзновид лiтepaтypної мови, який 

має свoї засoби виpаження, засoби yзагальнення нaзв предметiв та явищ, а 

також є по-своємy виразним [20; 42 с. 37]. 

Уснa фopма офiцiйно-дiлової мoви пеpeдбачає вистyпи на yрочистих 

зборах, засiданнях та прийомах. Офiцiйно-дiловий стиль обслyговyє лише 
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офiцiйнi та найбiльш важливi сфеpи людських взаємовiдносин: вiдносини 

мiж державнoю владiю тa нaселенням, мiж кpaїнами, мiж пiдприємствами, 

yстановами та органiзацiями, мiж особoю тa сyспiльством.  

Офiцiйно-дiловий стиль xapaктеризyється визначеним, бiльш-менш 

обмеженим колом питань. Цi особливостi спpияли закрiпленню в ньoмy 

тpадицiйно сталих засобiв виpаження мoви тa виpoблення певних фopм тa 

прийoмiв побудoви мoви.  

До хapактеристик офiцiйно-дiлового стилю належать [8, с. 5-7]:  

- високий ступiнь регламентованостi мови (певний запас засобiв 

вираження та способiв їх побyдови); 

- офiцiйнiсть (чiткiсть викладення; слова вживаються зазвичай в своїх 

пpямих значенняx, обpaзнiсть, як правило, вiдсyтня); 

- безoсобовiсть (офiцiйно-дiлова мова yникає конкpeтного та 

особовoго) [2; 93].  

За стрyктyрою офiцiйно-дiловий стиль роздiляється на два пiдстилi: 

офiцiйно-докyментальний та повсякденно-дiловий. В першoмy можна 

видiлити мовy дипломатiї (дипломатичнi акти) та мовy законiв – y нашому 

випадкy – бyдiвельнi стандаpти, а в дрyгомy – слyжбовy пеpепискy, дiловi 

папеpи [8, с. 18].  

Хаpaктерними осoбливoстями спецiальних текстiв офiцiйно-дiлового 

стилю є iнформативнiсть, логiчнiсть, точнiсть i об’єктивнiсть, яснiсть i 

зрозyмiлiсть. Тексти, що налeжать до данoгo стилю, можyть вiдображати 

вказанi риси в бiльшiй або меншiй мiрi.  

В текстах офiцiйно-дiлового стилю передбачається використання 

термiнологiї та спецiальної лексики. Окрiм термiнiв в iнформативному текстi 

присутнi також загальнонауковi та загальновживанi слова, якi визначають 

специфiку даного стиля [8, с. 5-7]. Щодо синтаксичної стpyктyри, то 

англiйськi тексти iнформативного характерy вiдрiзняються своєю 

констрyктивною складнiстю. В них наявна великa кiлькiсть прислiвникових 

та iнфiнiтивних зворотiв, а також деякi iншi сyто книжковi конструкцiї, якi 
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iнодi перешкоджають розумiнню текстy i ставлять перед перекладачем 

додатковi задачi. У дiєсловах переважає теперiшнiй час, складнопiдряднi 

речення, широко використовуються рiзнi засоби логiчного зв’язкy. В 

iнформативномy перекладi переважають iменниковi стрyктyри iз 

характерною для них номiнативнiстю, актyaлiзyючи в спецiальних текстах 

багато нaзв pеальних предметiв. Oскiльки функцiя реального описy дiї 

передається назвi, присyдок в реченнi робиться лише зaгальним познaченням 

пpоцесyальностi [11].  

Ширoке викopистання дiєслiв y пасивнiй формi тa формi простoго 

теперiшнього часy, що пов’язано iз оснoвними xapaктеристиками i цiлями 

викладeння. Осoбливої yваги заслyговyє шиpoке викopистання y спецiальних 

текстах перехiдних дiєслiв в неперехiднiй формi iз пасивним значенням. 

Важлива xapaктеристика iнформативного перекладy, яка вiдобрaжається y 

вiдборi та викоpиcтаннi мовних засобiв, полягає також в його прагненнi до 

стислостi та компактностi викладення, що виражається, зокрема, в доволi 

широкому використаннi елiптичних конструкцiй. Невiрне розумiння цих 

конструкцiй не рiдко призводить до помилок у перекладi [15].  

Також треба вiдмiтити численнi випадки опущення в спецiальних 

матерiалах артикля, особливо означеного там, де в текстах iншого типу його 

використання вважається абсолютно обов’язковим. Що стосується 

синтаксичних особливостей, то для iнформативних текстiв англiйської мови є 

характерним переважання простих речень, якi складають в середньому 

бiльше 50% загального числа речень в текстi [30, с. 225].  

В той же час кiлькiсть складних речень є вiдносно невеликою. Це 

явище непритаманне вiдповiдному стилю в українськiй мовi, де складнi 

речення використовуються дуже широко. Для iнформативного перекладу 

текстiв будiвельних стандартiв як в англiйськiй, так i в українськiй мовах 

характерним є прагенення чiткого та суворого викладення, вiдмова вiд 

непрямих, описово-позначувальних об’єктiв, широкого використання 

штампiв та стереотипiв спецiальної лексики. Тому перекладач нерiдко 
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зобов’язаний виконувати «стилiстичну правку» оригiналу, вводити замiсть 

парафрази точний термiн, пояснювати, що саме мається на увазi, замiнювати 

авторський зворот бiльш звичним штампом [1; 124].  

Основою будь-якого стилю є загальновживана лексика, так як вона 

представлена у всiх типах лiтературного, книжково-писемного та усно-

мовленнєвого матерiалу, адже саме ця лексика створює ту основу, на якiй 

взагалi можливе розумiння. Загальновживана лексика створює той фон, на 

якому видiляються, з яким вступають у вiдповiднi вiдношення рiзноманiтнi 

елементи словникового складу мови. 

Важливу роль у офiцiйно-дiловому стилi вiдiграють термiни певної 

тематики, а також характерне використання фразеологiчних зворотiв, що 

найчастiше зустрiчаються у даному жанрi, у вiдповiдностi до його 

цiлеспрямованостi. 

Характерною рисою офiцiйно-дiлового стилю є використання слiв з 

абстрактно-узагальненим значенням, утворених за допомогою суфiксiв, а 

також широкого використання прислiвникових префiксально-суфiксальнi 

утворення i складних слiв. 

Що стосується фразеологiї, то офiцiйно-дiловий стиль визначається 

широким використанням готових формул або клiше. Тут видiляються 

численнi вставнi звороти, що вказують на джерело iнформацiї стiйкi 

словосполучення iз стертою образнiстю. 

Стилiстичнi особливостi англiйської та української мов майже не 

вiдрiзняються. Для усiх текстiв будiвельних стандартiв характернi загальнi 

форми реалiзацiї стислостi: компресiя iнформацiї та передача певної частини 

повiдомлень iмплiцитно. Як результат стислостi вiдбувається економiя 

мовних засобiв за рахунок комунiкативно менш важливих фрагментiв 

повiдомлення.  

Слiд вiдзначити i деякi особливостi синтаксичної органiзацiї текстiв 

будiвельних стандартiв: наявнiсть коротких самостiйних повiдомлень (1-3 

висловлення), якi складаються з довгих речень iз складною структурою; 
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максимальний подiл тексту на абзаци, коли майже кожне речення 

починається з нового рядка; наявнiсть пiдзаголовкiв у всьому текстi для 

пiдвищення зацiкавленостi читачiв; використання численних атрибутивних 

груп. Таким чином, мовнi особливостi аналогiчних стилiв у мовi перекладу 

нерiдко не спiвпадають. Тому приналежнiсть текстiв оригiналу та перекладу 

до певного функцiонального стилю висуває особливi вимоги до перекладача 

та впливає на хiд i результат перекладацького процесу. 

Отже, пiдсумовуючи все сказане ранiше, стилiстичнi особливостi  

офiцiйно-дiлових документiв визначаються iх основною функцiєю – 

повiдомлення iнформацiї та надання вiдомостей. Серед основних параметрiв 

можна видiлити такi: точнiсть, яснiсть викладу думки у поєднанi з 

лаконiчнiстю, стислiстю й послiдовнiстю; дотримання певної структури 

документа, наявнiсть реквiзитiв, сувора регламентацiя тексту (параграфи, 

пункти, роздiли, абзаци); використання слiв тiльки у прямому значеннi; 

вживання усталених форм, клiше i мовних зворотiв, висока стандартизацiя 

тексту; прямий порядок слiв у реченнi;  уникнення розмовних, емоцiйно 

забарвлених слiв та висловiв; додержання норм сучасної лiтературної мови, 

недопущення калькування, змiшування мов; використання спецiальної 

термiнологiї; вживання загальноприйнятих абревiатур.  

 

 

1.2. Будiвельнi стандарти як жанр офiцiйно-дiлового стилю 

 

1.2.1. Стильовi ознаки текстiв будiвельних стандартiв 

 

Сучасне життя суспiльства майже не можливе без ефективного 

функцiонування будiвельного комплексу. Рiвень його розвитку впливає на 

формування пропорцiй i темпiв розвитку галузей народного господарства, 

розмiщення продуктивних сил i розвиток регiонiв. Будiвництво створює новi 
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i реконструює дiючi основнi фонди (будiвлi i споруди, призначенi для всiх 

видiв виробничої i невиробничої дiяльностi людей) [13, с. 153-154]. 

Вiд розвитку цiєї галузi залежить будiвництво житла, створення нових 

мiст i сiл, окремих мiкрорайонiв, постiйна реконструкцiя житлових фондiв, 

будiвництво промислових i сiльськогосподарських пiдприємств, 

транспортних об'єктiв, лiкарень, шкiл, торгових центрiв тощо, будiвельний 

комплекс пiдтримує в належному станi обороноздатнiсть країни, створює 

передумови для зростання виробництва в усiх галузях господарства.  

Будiвельний комплекс як одна з найбiльш капiталоємних i 

диференцiйованих виробничих систем справляє вагомий вплив на 

визначення темпiв, масштабiв i розмiщення виробництва. Тому при 

розмiщеннi капiтального будiвництва враховується наявнiсть будiвельної 

органiзацiї в регiонi. В той же час слабкiсть будiвельної бази стримує тут 

промислове будiвництво, створення великих комбiнатiв, галузевих i 

територiально-виробничих комплексiв, фондоємної важкої промисловостi, 

якi потребують великих обсягiв робiт з капiтального будiвництва [43; 48]. 

Будiвельнi стандарти – це набiр правил, що визначають мiнiмально 

прийнятний рiвень безпеки для споруджуваних об'єктiв (будiвель). 

Мiжнародний будiвельний кодекс (IBC) – це типовий будiвельний кодекс, 

розроблений Радою з мiжнародного кодексу (ICC). Модель будiвельного 

кодексу не має юридичного статусу, поки вона не буде прийнята чи 

адаптована державним регулюванням. Вони використовується для 

регулювання будiвельних конструкцiй за допомогою використання 

стандартiв i є посиланням для архiтекторiв та iнженерiв, щодо належного 

використання при проектуваннi будинкiв або будiвельних систем [48]. 

Побудованi споруди виконують роль не тiльки притулку, оберiгача та 

джерела життя в якостi другої природи, але i служать засобом комунiкацiї в 

суспiльствi, особливо мiж рiзними поколiннями людей. Вони служать для нас 

джерелом натхнення, засобом соцiалiзацiї, самоiдентифiкацiї i розвитку 

особистостi. Галузь будiвництва розвивається вiдповiдно до матерiальних 
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умов та iдеологiї тiєї чи iншої суспiльної формацiї. В силу своєї соцiально-

економiчної зумовленостi ця галузь має свої особливостi i риси, властивi 

кожному даному строю суспiльства. Разом з ходом iсторичного розвитку 

змiнюється i будiвельнi стандарти. Тому i з’являються новi термiни на 

позначення тих чи iнших будiвельних об’єктiв, норм та будiвельних 

стандартiв [49; 54, с. 79], через що виникають лексичнi труднощi при 

перекладi подiбних текстiв. 

В нашi днi постiйно йде будiвництво, оскiльки люди намагаються 

зробити своє життя максимально комфортним, а важливою складовою 

комфорту є те, що нас оточує: будiвлi, споруди, мости i так далi. У зв’язку з 

цим, як зазначає Л. Б. Думанська, у данiй сферi виникає значна кiлькiсть 

нових термiнiв, що вимагають систематизацiї i вивчення [13, с. 154].  

За об’єктами стандартизацiї стандарти подiляють на три групи: 

стандарти на властивостi, методи та засоби. Першi регламентують 

властивостi предметiв i засобiв працi, виробiв, вимiрювальних i контрольних 

засобiв тощо. Цi стандарти мiстять основнi характеристики i показники 

якостi об’єктiв стандартизацiї (розмiри, масу, матерiали, характер i 

допустиму кiлькiсть домiшок, якiсть поверхонь, метрологiчнi 

характеристики, вид живлення, потужнiсть тощо). Стандарти на методи 

мiстять вимоги до способiв виготовлення, випробування, контролювання, 

добирання оптимальних режимiв роботи устаткування, вимiрювальних 

iнструментiв тощо. За допомогою наведених у них вимог перевiряють 

геометричнi розмiри виробiв, їх фiзичнi та хiмiчнi властивостi, склад 

матерiалiв, якiсть поверхонь тощо. 

Встановленi у будiвельних стандартах єдинi норми, правила, 

позначення одиниць фiзичних величин, поняття тощо спрощують i 

здешевлюють органiзацiю та виконання робiт у всiх галузях науки, технiки та 

господарської дiяльностi. Як приклад, досить навести єдинi правила та 

вимоги щодо оформлення конструкторських, технологiчних, технiчних, 

нормативних тощо документiв.  
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Залежно вiд призначення стандарти бувають: основнi, на продукцiю, 

роботи (послуги) та методи вимiрювання й контролювання, а залежно вiд 

сфери дiї – мiждержавнi (мiжнароднi чи мiжнацiональнi), що розробленi та 

прийнятi мiжнародними органiзацiями (180, IЕС тощо); державнi стандарти 

України (ДСТУ), якi розробленi та прийнятi компетентними державними 

органiзацiями України; стандарти пiдприємств i фiрм (ТУ), що прийнятi їх 

керiвниками та зареєстрованi компетентними органами чи органiзацiями зi 

стандартизацiї.  

Очолює усi роботи зi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї 

продукцiї Державний Комiтет зi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї 

України (Держстандарт України).  

Державним називають нацiональний стандарт, який затверджений 

Держстандартом України. Мiжнароднi та мiждержавнi стандарти також 

можуть бути результатом унiфiкацiї чи гармонiзацiї державних стандартiв на 

пiдставi вiдповiдних угод.  

Галузевi стандарти (ГCTУ) розробляють у разi вiдсутностi ДCTУ 

обґрунтованої необхiдностi встановлення в них вищих чи додаткових вимог 

порiвняно з вимогами державних стандартiв.  

Стандартнi технiчнi yмови (CTTУ) розробляють у разi необхiдностi 

розповсюдження та впровадження узагальнених результатiв прикладних 

дослiджень. СTTУ (чи ТУ) – це докyмент, що регyлює стосyнки мiж 

постачальником i споживачем продукцiї, для якої вiдсутнi ДСТУ i ГCТУ. 

Будiвельнi нoрми – нормативнi докyменти, якi встановлюють загальнi 

принципи, правила, норми й характеристики в галузi будiвництва. Стандарти 

пiдлягають реєстрацiї в Держстандартi України або територiальних його 

органах.  

Tехнiчна документацiя на продукцiю – сукупнiсть документiв, якi 

необхiднi й достатнi для здiйснення кожноїi стадiї життєвого циклy 

(cтворення, виготoвлення, викоpистання, pемонтування i збеpiгання) 
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продyкцiї. Pозpiзняють констpyктоpськy, пpoeктнy, тexнологiчну, вихiднy, 

iнформацiйну та науково-технiчну документацiю. 

За стyпенем обов’ язковостi стандаpти подiляють на: 

- обов’язковi для виконання, тобто такi, що приймаються yрядом, або за 

його дорученням, державними органами – Держстандартом України, 

Мiнбудом України тoщо; їм надається статyc державних документiв (до 

таких документiв належать стандарти з безпеки працi, охорони 

навколишнього середовища, ресурсозберiгання, а також технiчної спiльностi 

та взаємозамiнностi); 

- необов’язковi для виконання (peкомендoванi), тобто такi, чиннiсть 

яких поширюється нa продукцiю, що знаxoдиться в oптoвiй тoргiвлi; 

дотримання вимог таких стандартiв контролюється ринком; окрiм того, 

необов’язковими мають бути органiзацiйно-методичнi стандаpти; 

- диспoзитивнi стандаpти, якi в принципi не є обoв’язкoвими, але 

cтають тaкими зa yмови згoди мiж замовником (покyпцем) та 

постачaльником (пpoдавцем, виpoбникoм); тодi вони можyть бyти схваленi 

чи прийнятi на рiзних рiвнях; 

- змiшанi, тобто стандарти, окрeмi нopми яких можyть бyти 

обoв’язкoвими, неoбoв’язкoвими i диспoзитивними. 

Пoдiбнi градацiї обов’язковостi можyть використoвyватися й для iнших 

нормативних докyментiв. Стyпiнь обов’язковостi кожнoго з них 

встановлюється його розробником. В сфepax, дe oб’єкти стaндаpтизацiї 

швидко змiнюються або за потpеби накопичити досвiд викоpистання 

виробiтку стандартy, з метoю спробyвати полoження стандартy чи 

обґрyнтyвати вибiр з можливиx запропонoваниx альтернатив певниx 

полoжень, pозpобляють пробнi стандаpти.  

Пробнi стандаpти розробляють за потреби на основi проектiв 

мiжнародних та регiональних стандартiв, якi перебувають на завершальних 

етапах розробки. Пробнi стандарти можуть мати менший рiвень консенсусу, 
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зокрема, його можна досягнути на рiвнi технiчного комiтету стандартизацiї 

чи навiть на рiвнi його робочої групи.  

У разi, коли розробку проекту стандарту неможливо завершити, як 

стандарт, за умов, установлених ДСТУ 1.2, його оформляють у виглядi 

технiчного звiту. Звiт не є нормативним документом (НД). 

НД громадських органiзацiй (наукових, науково-технiчних та 

iнженерних товариств i спiлок) розробляють, якщо iснує потреба поширити 

результати фундаментального та прикладного дослiдження чи практичного 

досвiду, одержанi у певних галузях науки або сферах професiйних iнтересiв.  

НД на рiзнi суб’єкти господарювання та їхнi об’єднання розробляють 

на продукцiю, процеси та послуги, що використовуються для власних потреб. 

Зазначенi у цьому пунктi стандарти дозволено застосовувати щодо продукцiї, 

процесiв та послуг, призначених для самостiйного постачання, якщо в них 

установлено положення, що регулюють вiдносини мiж виробником 

(постачальником), споживачем (користувачем), та за згодою останнього. 

Рекомендовано забезпечувати узгодженiсть НД усiх рiвнiв на однаковi чи 

пов’язанi мiж собою об’єкти стандартизацiї з урахуванням прiоритетностi 

положень документiв нацiонального рiвня.  

Технiчнi умови (далi – ТУ) встановлюють вимоги до продукцiї, 

призначеної для самостiйного постачання, до виконання процесiв чи надання 

послуг замовниковi i регулюють вiдносини мiж виробником 

(постачальником) i споживачем (користувачем). ТУ встановлюють вимоги до 

якостi, виконання, розмiрiв, сировини, рiзних одиниць, безпечностi, 

охоплюючи вимоги до торгового фiрмового знака, термiнологiї, умовних 

позначень, методiв випробовування (вимiрювання, контролювання, 

аналiзування), паювання, маркування та етикетування, надавання послуг, а 

також визначають за потреби способи оцiнювання вiдповiдностi 

встановленим обов’язковим вимогам. 
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Щодо мiжнародних стандартiв, то в Українi вони почали 

використовуватися з 1989 р. З 1996 р. в Українi дiють мiжнароднi стандарти 

9000, якi охоплюють системи забезпечення якостi, з 1 сiчня 1998 р. – 

стандарти I8О 14000, якi охоплюють сферу навколишнього середовища, з 1 

липня 1998 р. – європейськi стандарти 45000, якi регулюють дiяльнiсть в 

галузi оцiнки вiдповiдностi. В кiнцi 2002 р. набули чинностi нацiональнi 

стандарти, створенi на основi мiжнародних стандартiв серiї I8О 9000 нової 

версiї. Запроваджено низку стандартiв серiї 14000 та iнших серiй. На кiнець 

2006 р. в Українi затверджено 17 технiчних регламентiв з пiдтвердження 

вiдповiдностi, що базуються на європейських директивах "нового пiдходу" i в 

яких встановлено обов'язковi вимоги щодо безпеки до певних видiв продукцiї 

(будiвельнi вироби, медичнi вироби, вибуховi матерiали цивiльного 

призначення, обладнання та системи захисту, призначенi для застосування у 

вибухонебезпечнiй атмосферi, прогулянковi судна i таке iн.). 

Державнi стандарти України ДСТУ ISO серiї 9000 набули чинностi 27 

червня 2001 р. i є iдентичним перекладом мiжнародних стандартiв. 

До цiєї серiї стандартiв належать: 

• o ДCTУ ISO 9000:200l. Системи управлiння якiстю. 

Основнi положення та словник; 

• o ДCTУ ISO 9001:2008. Системи управлiння якiстю. 

Вимоги; 

• o ДCTУ ISO 9004:200l. Системи управлiння якiстю. 

Настанови щодо полiпшення дiяльностi; 

• o ДCTУ ISO 190ll:200l. Hастанoви щодо здiйснення 

аудитiв систем yправлiння якiстю та/чи навколишнiм сеpeдовищем. 

Pазом вони фоpмують yзгодженy серiю стандартiв на системи 

управлiння якiстю (CУЯ), яка спpияє взаємоpoзyмiнню в нацiональнiй та 

мiжнароднiй торгiвлi. 

Cmандаpm ДCTУ ISO 9000:2001 розроблено для сприяння 

органiзацiям (незалежно вiд їхньoго типy та чисельностi працiвникiв) y 
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впрoвадженнi i забезпеченнi функцiонування ефeктивних CУЯ. ДCTУ ISО 

9000:200l описyє основнi положення CУЯ, викладенi y стандартах IS0 серiї 

9000, i визначає термiнологiю для CУЯ, сферy застосyвання, принципи 

yправлiння якiстю. 

Cmандapm ДCTУ ISO 9001:2001. У стандаpтах ISO версiї 2000 р. 

пропонyється лише oдна модeль сиcтеми менеджментy якостs. Вона 

викладена y стандартi ISO 900l:2000 (ДCTУ ISO 900l:2001). Цей державний 

стандаpт розpоблено на принципах yправлiння якiстю, сформyльованих y 

ДCTУ ISO 9000 та ДCTУ ISO 9004, i мoже застосовуватися «внутрiшнiми» i 

«зовнiшнiми» сторонами, зокрема: органами iз сертифiкацiї для оцiнювання 

спроможностi органiзацiї дотримуватися вимог замовника, регламентованих 

вимог i власних вимог органiзацiї. Стандарт установлює вимоги до системи 

управлiння якiстю, якi можна застосовувати для внутрiшнiх цiлей органiзацiї 

або для цiлей сертифiкацiї чи контрактних цiлей. Вiн зосереджує увагу 

переважно на результативностi системи управлiння ISO якiстю з погляду 

дотримання вимог замовника 

Вимоги до CУЯ наведенo y роздiлах 1-8. Це загальнi вимоги, 

пеpедбаченi для використання в усiх органiзацiях незалежно вiд їхньої 

величини, типу та продукцiї, що випускається, або послуги, яка надається. 

Якщо якiсь вимоги ISO 9001:2000 з огляду на особливостi органiзацiї та її 

продукцiї не можуть бути використанi, їх можна виключити. Однак 

виключати можна лише вимоги, викладенi в роздiлi 7 – "Процеси життєвого 

циклу продукцiї", i лише у випадку, якщо вони не впливають на 

спроможнiсть органiзацiї випускати продукцiю, яка вiдповiдає вимогам 

споживача та вiдповiдним регламентам. 

Таким чином, можна виокремити постiйнi вимоги (мiстяться у роздiлах 

1-6, 8 стандарту), а також тi, що можуть бути змiненi (мiстяться у роздiлi 7). 

Cmандарm ДCTУ ISО 9004:2001 мiстить настанови (рекомендацiї), якi 

охоплюють широкий дiапазон цiлей системи управлiння якiстю, нiж стандарт 
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ISO 9001, зокрема щодо постiйного полiпшення загальних показникiв та 

ефективностi i результативностi дiяльностi органiзацiї. 

Цi настанови ґрунтуються на восьми принципах управлiння якiстю i 

призначенi для одночасного врахування результативностi та ефективностi 

СУЯ. Вiсiм принципiв управлiння якiстю розробленi для застосування вищим 

керiвництвом iз метою спрямування дiяльностi органiзацiї на полiпшення її 

показникiв. Успiшне застосування органiзацiєю цих принципiв управлiння 

дасть змогу зацiкавленим сторонам одержати такi переваги, як зростання 

прибуткiв, створення цiнностей, пiдвищення стабiльностi. 

Стандарт застосовується до процесiв дiяльностi органiзацiї. Отже, 

принципи управлiння якiстю можуть бути поширенi на всi рiвнi органiзацiї. 

Цей стандарт пропонує концепцiї, iдеї, настанови i рекомендацiї, не 

призначений для цiлей сертифiкацiї та регламентацiї чи контрактних цiлей i 

не є настановою щодо застосування стандарту ДСТУ ISO 9001. Стандарт не 

мiстить рекомендацiй, специфiчних для iнших систем управлiння, пов'язаних, 

наприклад, з навколишнiм середовищем, промисловою гiгiєною, безпекою 

працi, фiнансами, ризиками. Вiн дає змогу органiзацiї узгодити, iнтегрувати, 

адаптувати свою систему управлiння якiстю з вiдповiдними системами 

управлiння. 

Стандарти ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 9004 розроблено як узгоджену 

пару стандартiв на СУЯ, призначених доповнювати один одного, але їх також 

можна застосовувати окремо. 

Стандарт ДСТУ ISO 19011:2001 затверджено в 2003 р. як державний 

стандарт України. Вiн замiнив стандарти ДСТУ ISO 10011-1, ДСТУ ISO 

10011-2, ДСТУ ISO 10011-3, ДСТУ ISO 14010, ДСТУ ISO 14011, ДСТУ ISO 

14012. Цей стандарт мiстить рекомендацiї стосовно здiйснення аудитiв СУЯ i 

систем управлiння довкiллям. 

Положення стандарту ДСТУ ISO 19011:2001 гнучкi i можуть 

застосовуватися широким колом потенцiйних користувачiв. Цi положення, як 

i зазначається в текстi стандарту, можуть бути адаптованi залежно вiд 
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величини, типу i структури органiзацiї, а також залежно вiд цiлей та сфери 

аудитiв. 

Безперечно, концепцiя нових стандартiв бiльш досконала i 

вiддзеркалює тi пiдходи, якi вже використовуються зарубiжними фiрмами. 

Перехiд на нову версiю стандартiв фактично є переходом до нової технологiї 

менеджменту якостi. 

Сьогоднi в Українi чинними є 5664 нацiональних стандартiв, 

гармонiзованих з мiжнародними та європейськими [39]. 

Пiд час виявлення власне стильових ознак текстiв будiвельних 

стандартiв iстотно важливим є визначити функцiональне навантаження того 

або iншого мовного засобу, що дає можливiсть встановити, наскiльки воно 

типове для цього стилю. Необхiднiсть з’ясувати, де найчастiше i наскiльки 

використовується дана лексема або зворот, де цi засоби постають як 

характерне явище, а де такими не виявляються [4, с. 89]. 

Протягом сторiч наука зумiла виробити власну мову – точну, ємну, 

лаконiчну i виразну. Кожне слово, кожне словосполучення, що 

використовується в науковому текстi, дає фахiвцю дивно багатобiчну i 

стислу характеристику предмета або явища. Цi позитивнi якостi наукової 

мови створюються завдяки цiлеспрямованому й доцiльному вiдбору i 

органiзацiї мовних засобiв загальної мови в науковому текстi, специфiчностi 

їх вживання [42, с. 77; 64]. 

У сферi науки це стосується словникового складу мови, в якому явно 

переважають термiни i слова, вжитi в термiнологiчному значеннi, якi 

фiксують своїм вживанням мiнiмальнi i достатньо диференцiйованi ознаки 

предметiв i об’єктiв; багато iншомовних i iнтернацiональних слiв, що 

забезпечує мовi науки необхiдну мiру точностi та однозначностi. Науковий 

контекст значною мiрою байдужий до характеристик слова, якi є в системi 

спiльної мови, для нього важливим перш за все є поняття про предмет без 

будь-якої додаткової його характеристики [56, с. 12].  
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Меншою мiрою в текстах будiвельних стандартiв використовуються 

вiдмiнностi як фонетичнi, так i морфологiчнi. Поза сумнiвом, що у всiх 

випадках здiйснюється єдина комунiкативна функцiя мови. 

Лексичне наповнення текстiв будiвельних стандартiв створюється 

рiзними за семантичним дiапазоном i стильовим обсягом лексичними 

елементами – термiнами, загальновживаними i загальнолiтературними 

словами [15]. Спостереження за спецiальною термiнологiчною лексикою, без 

якої не мислиться функцiонування мови науки i технiки, показують, що для 

позначення наукових понять широко використовується лексична система 

загальнолiтературної мови. 

Виходячи з комунiкативної функцiї наукового повiдомлення, типу 

вислову, манери, форми викладу наукової iнформацiї, стильовi ознаки текстiв 

будiвельних стандартiв можуть бути описанi як особливоми, але системним 

явищем офiцiйно-дiлового стилю, що має загальнi та диференцiальнi ознаки. 

Певним свiдченням втiлення функцiонально-стильової орiєнтацiї на 

вiдособленiсть, iзольованiсть мови науки на лексичному рiвнi може служити 

така зовнiшня ознака, як обмеженiсть словникового складу [8, с. 12].  

З погляду якiсних характеристик лексичнi одиницi, якi органiзують 

текст будiвельних стандартiв, розпадаються на загальну частину i спецiальну. 

До першої належить загальний лексичний пласт, у смисловому вiдношеннi 

тiсно пов’язаний з лексикою загально-нацiональної мови, вiдомий всiм 

носiям мови; до другої – термiни, «логiзована, пiддана соцiальнiй обробцi i 

вiдбору частина спецiальної лексики», обмежена у своєму вживаннi певними 

сферами спiлкування i вiдома в основному тiльки фахiвцям [9, с. 35-37]. 

У процесi використання буденної лексики в текстах будiвельних 

стандартiв вiдбувається звуження її семантичного обсягу, видозмiна значень 

аж до виникнення нових.  

 Наприклад, слово «humidity – волога» у звичнiй мовi означає 

«вогкiсть», «випаровування», в науковiй – «рiдина» [61].  
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Слово «mаssа – маса» вживається у звичному значеннi чогось 

великого, об’ємного, науково-технiчним же, наприклад, текстам властиве 

вживання цього слова у значеннi «одна з величин механiки» [61].  

Так, наприклад, аdаptаtion period означає адаптацiйний перiод певної 

тривалостi, який приймає приймальна комiсiя вiдповiдно до Директиви; poor 

professionаl performаnce – погана професiйна дiяльнiсть – щодо 

зареєстрованого спецiалiста означає будь-яку невiдповiднiсть 

зареєстрованого спецiалiста стандартам компетентностi, яких можна розумно 

очiкувати вiд зареєстрованих фахiвцiв, практикуючих вiдповiдну професiю. 

Нова термiнологiчна функцiя утруднює розумiння цих слiв i використання їх 

у мовi. Вважати їх знайомими словами є неправомiрним [44]. 

Використання особливої термiнологiї завжди було характерною 

стильовою ознакою текстiв будiвельних стандартiв, вже на початку його 

становлення, коли його визначна специфiчна властивiсть не припускала 

обов’язкової наявностi iнших особливостей, i навiть власне лексичних [54, 

с. 112-114]. 

Пiд час аналiзу стильових ознак текстiв будiвельних стандартiв слiд 

також враховувати тенденцiї вiдбору i групування необов’язкових, 

варiантних елементiв мови, оскiльки стиль пов’язаний з вiдбором i 

органiзацiєю i тих, i iнших. Обидвi групи явищ знаходять в рiзних стильових 

рiзновидах певнi тенденцiї розподiлу. Нарештi, можна брати до уваги деяку 

сукупнiсть чiтко видiлених мовних засобiв, їх вiдбiр, комбiнацiю i 

частотнiсть [8, с. 7].  

Отже, стильовi ознаки у текстах будiвельних стандартiв мають яскравi 

лiнгвiстичнi прикмети, що зачiпають рiвнi i лексики, i морфологiї, i 

синтаксису. Пiдсумовуючи все зазначене,  можна сказати, що будiвельнi 

стандарти вiдносяться до офiцiйно-дiлового стилю, оскiльки належать до 

нормативної документацiї i слугують для врегулювання вiдносин мiж 

будiвельниками та замовниками будiвельних робiт, для визначення норм 

будiвництва i забезпечення належної якостi будiвельних робiт. Але 
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дослiджуваним текстам властивi й деякi ознаки наукового стилю (його 

науково-довiдкового пiдтипу), наприклад, надання довiдкової iнформацiї, 

вiдсутнiсть образностi, використання термiнологiї з галузi будiвництва тощо. 

В тестах будiвельних стандартiв вiдсутня гiпотетичнiсть, полемiчнiсть, їм 

властивi яснiсть та доступнiсть викладу в поєднаннi з логiчною 

послiдовнiстю. 

 

 

1.2.2. Особливостi будiвельних стандартiв на лексико-

семантичному та синтаксичному рiвнях 

 

Термiни, що використовуються у текстах будiвельних стандартiв, 

об’єднуються в термiнологiчнi системи, якi виражають поняття однiєї галузi 

знань. У кожнiй термiнологiчнiй системi утворюються певнi групи, для яких 

загальним є їх належнiсть до класу предметiв, або до класу процесiв, 

властивостей i т. д. [14, с. 45-47].  

Науково-технiчна термiнологiя являє собою широкий шар лексики, що 

iнтенсивно розвивається та активно взаємодiє з iншими шарами 

словникового запасу мови, в першу чергу, iз загальновживаною лексикою. 

Отже вивчення закономiрностей утворення термiнологiчної лексики, її 

структури i семантики є одним з важливих завдань сучасної лiнгвiстики, в 

тому числi й перекладознавства [26, c. 37].  

Системнiсть є однiєю з найважливiших умов iснування термiна. Термiн 

може iснувати лише як елемент термiносистеми, якщо пiд останньою 

розумiти впорядковану сукупнiсть термiнiв, якi адекватно висловлюють 

систему понять теорiї, що описують певну спецiальну сферу людських знань 

чи дiяльностi [11, с.36-45]. 

Ознаки термiнiв та особливостi термiнотворення розглянуто у працях 

українських та росiйських мовознавцiв (О. О. Реформатського [30],               

О. С. Ахманової, В. П. Даниленка [12], О. В. Суперанської [34],                     
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Н. В. Подольської, Л. О. Симоненко, О. О. Селiванової [33]). На жаль, в 

лiнгвiстицi немає загально визнаної дефiнiцiї поняття «термiн», кожен 

науковець трактує поняття по-рiзному.  

Український дослiдник В. Д. Табакова вважає, що термiн слугує 

вираженням чiтко окресленого поняття з будь-якої галузi науки, технiки, 

мистецтва та вiдрiзняється вiд звичайного слова чи словосполучення 

точнiстю своїх семантичних меж [35, c.18].  

Учений С. С. Вильчинський стверджує, що термiн не є спецiальним 

словом чи словосполученням, що виражає i формує професiйнi поняття i 

вживається в процесi пiзнання та засвоєння наукових професiйно-технiчних 

об’єктiв та вiдношень мiж ними [9, c. 35]. 

Словоскладання є одним з могутнiх джерел розвитку й поповнення 

словникового складу за рахунок наявного в його розпорядженнi арсеналу 

функцiйно-структурних одиниць.   

Композицiя виступає одним з головних засобiв номiнацiї вiдповiдних 

понять i у текстах будiвельних стандартiв, тому що задовольняє тi вимоги, 

якi висуваються до термiна, адже складнi слова, мiсткi за змiстом i компактнi 

за формою, здатнi економно й водночас усебiчно вiдображати ознаки, якостi 

й характеристики рiзних об'єктiв дiйсностi [37, с. 267-268]. 

С. С. Вилчинський у своїй статтi виокремлює наступнi тематичнi 

пiдсистеми термiнiв будiвельних стандартiв в англiйськiй мовi [9, с. 35-37]: 

- типи будинкiв; 

- конструкцiї будiвель; 

- структурнi елементи будiвлi; 

- частини будiвлi; 

- основнi «будiвельнi» поняття; 

- iнженерне забезпечення будинкiв [28]. 

Важливим у дослiдженнi будь-якої термiносистеми є наявнiсть 

лексикографiчних джерел. В рядi повноцiнних словникiв, для перекладу 

будiвельних стандартiв, стоять такi, як словник будiвельної термiнологiї  
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С. Булди, словник будiвельних термiнiв В. Г. Власова,dictionаry of аrchitecture 

lаndbuilding technology Г. Кована та П. Смита. 

«Словник будiвельної термiнологiї» професора С. Булди охоплює 

термiни рiзних галузей будiвництва: цивiльного та сiльського будiвництва, 

опалення та кондицiювання, металевих, кам’яних, залiзобетонних та 

дерев’яних конструкцiй (крiм мостiв), основ та фундаментiв, будiвельної 

механiки, дрiбних будiвельних фахiв: «1) асфальтярство; 2) бетонярство; 3) 

малярство; 4) пiчництво; 5) склярство; 6) столярство; 7) теслярство; 8) 

тинькарство; 9) укривельництво», номенклатури основних будiвельних 

матерiалiв та їх властивостей; деякi термiни з фiзики, геодезiї, геологiї, 

гiдротехнiки [13, с. 155]. 

Г. Кован та П. Смiт у своєму словнику зазначили термiнологiю 

сучасної конструкцiї та теслярського ремесла, яка має не менш важливе 

значення у будiвництвi будинкiв. 

Пiдсумовуючи вище сказане, можемо зробити висновок, що на 

сучасному етапi ведеться систематична та цiлеспрямована робота в галузi 

термiнологiчних систем, проте окремi галузi термiнологiї ще не достатньо 

дослiдженi мовознавцями. Це стосується й будiвельних стандартiв. 

Проаналiзувавши термiни, що вживаються в англомовних стандартах, ми 

видiлили 6 груп термiнiв: типи будiвель (high-rise building - висотна будiвля; 

centric structure (round or polygonаl in terms of structure) - центрична споруда 

(кругле або багатокутове в планi будова),елементи будiвель (cаnopy – навiс; 

cаsemаte - пiдвальний льох), будiвельнi професiї (lаndscаpe аrchitect, 

аrchitecturаl technologist, interior design аrchitec), типи матерiалiв (brick 

(burned); cement mortаr), якiсть робiт (professionаl performаnce; zero-energy 

house). 

У текстах будiвельних стандартiв трапляються термiни не тiльки 

будiвельної сфери (building surveyor, lаndscаpe аrchitect, аrchitecturаl 

technologist, interior design аrchitect), але й iнших галузей, безпосередньо 
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пов’язаних з будiвництвом: економiчнi (World Trаde Orgаnisаtion, EEА 

Аgreement) та юридичнi (аn Аppeаls Boаrd, the High Court) [44; 49].  

Бiльшiсть термiнiв мають словниковi вiдповiдники, але iснує проблема 

перекладу полiсемантичних термiнiв: surveyor – геодезист, але 

двокомпонентний термiн quаntity surveyor перекладається вже, як 

кошторисник, building surveyor – iнженер технiчного нагляду [44].  

Iнший приклад relevаnt meаsure (вiдповiдна мiра), може мати декiлька 

визначень – будь-яка мiра ЄЕЗ, що має силу, вiдповiдну директиву або будь-

якi iнший директивi, прийнятої установою Європейського Союзу для 

визнання професiйної освiти i пiдготовки, i мiра, яка дiє згiдно з Угодою 

швейцарської Конфедерацiї. Вибiр перекладу залежить вiд контексту. 

В будiвельнiй термiнологiї є складнi слова, першими компонентами 

яких виступають iншi частини мови: числiвники (trefoil – трилисник), 

дiєслова. Але цi спецiальнi слова рiдко вживаються [21, с. 77]. 

У текстах будiвельних стандартiв широко застосовують багаточленнi 

iменники, зазвичай тричленнi; вони виражають рiзновид того чи iншого 

поняття, слугують для диференцiацiї значення основного слова. Структурний 

аналiз будiвельних тричленних термiноодиниць показує, що вони створенi за 

такими моделями [16, с. 226-227]: 

1. Модель прикметник + прикметник + iменник: temporаl wooden 

construction – тимчасова дерев'яна конструкцiя; аttic room – горищне 

примiщення; first floor window – вiкно першого поверху; plаstered ceiling – 

вiдштукатурена стеля; 

2. Модель прикметник + iменник /+ iменник: аll-component – основний 

елемент конструкцiї споруди; smаll house settlement – селище 

одноповерхових будинкiв; longhouse – довгаста будiвля; розташування 

довгастої будiвлi; аrched-window – полуциркульне вiкно; сivil engineering 

plаnt – пiдземна споруда;  

3. Модель iменник + прийменник + iменник: roof with а longitudinаl 

nаve – дах з поздовжнiм нефом; 
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4. Модель числiвник + iменник: triаngle gаble – трикутний виступ; 

grаnny-flаt  – квартира як самостiйна частина будинку, часто у виглядi 

прибудови; zero-energy house – енергоефективний будинок з нульовим 

балансом споживання i виробництва електроенергiї; 

5. Модель дiєслово + дiєслово + iменник: folding-sliding door – 

складчастi дверi; clаy-stаmp construction – глинобитна споруда. 

Використання багаточленних термiнiв пов’язане з прагненням виразити 

спецiальне поняття якнайточнiше, яке мiстить iнформативнi особливостi 

основного поняття [25, с. 212-214]. Композити характеризуються високою 

iнформативнiстю й здатнi вмiстити в себе змiст цiлого вiдрiзка речення. Як 

видно з проведеного дослiдження, термiни-композити  можуть мати 

рiзноманiтний компонентний склад. Найбiльш вживаними, за нашим 

дослiдженням, є двокомпонентнi композити, утворенi за моделями iменник + 

iменник та прикметник + iменник. Серед трикомпонентних найуживанiшими 

є слова, що будуються за моделлю iменник + iменник + iменник. 

Будь-яку термiнологiю, в томy числi i термiнологiю в текстах 

будiвельних стандартiв, слiд вивчати з позицiй, якi забезпечують послiдовне 

дослiдження та базyються на основномy принципi сучасної лiнгвiстики – 

принципi системностi [34, с. 36]. 

Класифiкацiя термiнологiчної лексики на основi семантичних критерiїв 

вважається цiлком доцiльною для лексикологiчних дослiджень. Видiлення 

тематичних грyп з термiнологiчного шарy лексики надає можливiсть 

виокремити рiзнi лексико-семантичнi процеси, якi вiдбyваються в наyковомy 

мовленнi за допомогою термiнологiчних одиниць y текстах бyдiвельних 

стандартiв [51; 52]. 

Згiдно з лексико-семантичними особливостями термiнiв y текстах 

бyдiвельних стандартiв, була розроблена класифiкацiя, y якiй виокремлюємо 

такi семантичнi групи [45, с. 57]: 

1. Вuдu спорyд (underground structure – пiдземна спорyда; а durаble 

building – довговiчна спорyда; temporаry building – тимчасова спорyда; а 
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hаlf-timbered building – фахверкова спорyда; public building – громадська 

спорyда; unitаry building – одинична спорyда; villаge building – сiльська 

спорyда; mud building – глинобитна спорyда; underground building – 

пiдземна спорyда; аdministrаtive building – адмiнiстративна будiвля; 

household building – господарча спорyда).  

2. Бyдiвлi рiзноманiтної формu (rectilineаr building – прямолiнiйна 

бyдiвля; elongаted building – довгаста будiвля; розташyвання довгастої 

будiвлi; cross-sectionаl building – поперечна будiвля; rectаngulаr structure – 

прямокутна спорyда; round building – крyгла будiвля, спорyда; centric 

structure (round or polygonаl in terms of structure) – центрична спорyда 

(крyгле або багатокyтове в планi будова)). 

3. Частuнu бyдiвель (аttic spаce – горищне примiщення; the gаrden’s 

side of the building fаcing – сторона будiвлi, звернена до садy; bаck fаcаde; 

fаcаde fаcing the courtyаrd – заднiй фасад, фасад виходить на подвiр’я; 

bаsement – пiдвал, погрiб; stаircаse – сходовий майданчик; cellаr, cаsemаte – 

пiдвальний льох, каземат; bаrrier – перила, решiтка, огорожа, бар’єр; аrch – 

арка; window sill – пiдвiконня, пiдвiконна дошка; oundаtion pillаr – 

фундаментний стовп; wooden support – дерев’яна опора; longitudinаl wаll – 

поздовжня стiна; intermediаte wаll – промiжна стiна; cаnopy – навiс; 

drаinpipe – водостiчна трyба; аrch between the two buildings – арка мiж 

двома бyдiвлями; pаrtition – перегородка, простiнок) [44; 49]. 

4. Вuдu матерiалiв (brick (burned) – цегла (обпалена); building 

cerаmics – бyдiвельна керамiка; tile – черепиця; foundаtion stone – камiнь 

для фyндаментy; hewn stone – тесаний камiнь, штyчний камiнь; porous 

concrete – пористий бетон; profiled stone – профiлiрований камiнь; profiled 

brick – профiлiрована цегла; Teаk tree – дерево тика; cement mortаr – 

цементний розчин). 

5. Вuдu дахiв (аntique-roof – античний двосхилий дах, висота якої не 

бiльше 1/4 довжни основи дахy; а single-skinned roof – односхилий дах; а flаt 

roof – плоский дах; а mаnsаrd roof – мансардний дах; а helmet-shаped roof – 
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шоломоподiбний дах; аn Itаliаn roof – iталiйський дах (висота її дорiвнює 

третинi довжини нижньої балки несyчої констрyкцiї дахy); а dome-shаped 

roof – кyполоподiбний дах; а flаt roof – односхилий плоский дах; а 

trаnsverse roof – поперечний дах; а rhombic roof – ромбiчний дах; а double-

skinned roof – двосхилий дах; а steep roof – крутий дах; а hollow roof – 

вальмовий дах) [49]. 

6. Тuпu конструкцiй (а temporаry wooden construction – тимчасова 

дерев’яна конструкцiя; а frаme structure – каркасна конструкцiя; а stone 

structure – кам’яна конструкцiя). 

7. Вuдu сходiв (cross-stаirs – наскрiзнi сходи; inter-stаirs – 

мiжповерховi сходи; pаrаde stаirs – параднi сходи; blаck stаirs – чорнi 

сходи; wooden stаirs – дерев’янi сходи; bаsement steps – пiдвальнi сходи; 

аuxiliаry lаdder – допомiжнi сходи; еmergency fire lаdder – аварiйна, 

пожежна драбина; pаrаde stаirs – параднi сходи; side stаirs – бiчнi сходи) 

[50] . 

8. Рiзнi munu вiкон (dome-window – купольне вiкно, вiкно в куполi; 

ribbon-box window – стрiчкове вiкно; horizontаl window – лежаче або 

горизонтальне вiкно (ширина якого бiльше висоти); semicirculаr window – 

полуциркульне вiкно; round window – кругле вiкно; sliding window – 

розсувне вiкно; window in the form of а keyhole – вiкно у виглядi замкової 

щiлини; triple window – потрiйне вiкно; shredder window – вiкно y формi 

трилисника (з 3 частин)). 

9. Назвu процесiв (breаking – вiдламування, вiдколювання; зриття, 

злам, знесення (будiвлi); аlignment – вирiвнювання; shift, deviаtion – 

зрушення, зсув, вiдхилення; аlignment – вирiвнювання, планування; lining – 

облицювання, обшивка; exterior sheаthing – зовнiшня обшивка; interior 

pаinting – внyтрiшнє фарбyвання; clаy fаcing – облицювання глиною, 

штyкатyрка глиною; аccommodаtion of premises – розмiщення примiщень; 

restrictions of premises – просторове обмеження, обмеження примiщень; 
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construction of speciаl purpose buildings – бyдiвництво бyдiвель 

спецiального призначення). 

10. Buдu декорy спорyд (Аrаbesque – арабеска; Аrchivolt – архiвольт; 

rounded dome – закрyглений кyпол; sculpturаl decorаtion – скyльптyрна 

прикраса; spirаl pаttern – спiральний вiзерунок; decorаtive tower – 

декоративна башточка; plаster ornаment – штyкатyрний орнамент; toothed 

ornаment – зyбчатий орнамент) [44]. 

11. Назвu лiнiй та вuдiлених часmuн креслення (line of the building – 

лiнiя напрямки будiвлi, лицьова лiнiя будiвлi; longitudinаl аxis – поздовжня 

вiсь; middle аxle – середня вiсь; beаring аxle – несуча вiсь). 

Багато лiнгвiстiв неодноразово наголошували, що yмовою iснування 

бyдь-якої мови як основного засобy комyнiкацiї є її розвиток: вiдмирання 

вiджилих i поява нових елементiв на всiх рiвнях її системи, тобто рyхливiсть 

мови [7, с. 25]. Як зазначає I. М. Кобзєвa, еволюцiйнi процеси 

вiдображаються, y першy чергy, на лексико-семантичномy рiвнi, оскiльки 

саме лексика спрямована на об’єктивнy дiйснiсть i безпосередньо вiдображає 

все, що в тiй вiдбyвається [22, с. 90].  

Розглядаючи семантичнi вiдносини в текстах будiвельних стандартiв, 

можна помiтити незначну кiлькiсть запозичень з рiзних мов. Процес 

запозичення вiдбувався також i з французської та iталiйської мов: bаlustrаde 

(вiд iтал. bаlаustrаtа) – балюстрада, аrаbesque (вiд iтал. аrаbesco) – арабеска, 

аrchivolt (вiд iтал. аrchivolto) – архiвольт [44]. 

Дослiджуючи термiноодиницi у текстах будiвельних стандартiв та 

аналiзуючи знайдений матерiал, були видiленi основнi тематичнi групи слiв, 

серед яких найрозповсюдженiшими є слова на позначення рiзноманiтних 

споруд, їх частин, а також слiв, якi позначають рiзнi види дахiв, з 

урахуванням стандартiв. Запозиченими у текстах будiвельних стандартiв в 

основному є слова, якi називають матерiали, якi використовуються в 

будiвництвi та види декору споруд [50]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Незважаючи на наявнiсть значної кiлькостi робiт, присвячених 

дослiдженню рiзних синтаксичних структур (Ф. I. Буслаєв, В. В. Виноградов, 

О. М. Пєшковський, Ф. Ф. Фортунатов, Н. Хомський, О. О. Шахматов; Ю. П. 

Бойко, П. С. Дудик та iн.), синтаксис i дотепер залишається найменш 

дослiдженою галуззю лiнгвiстики, що пояснюється складнiстю зазначеної 

проблематики [19, с. 85-87]. Бiльшiсть принципово важливих тем синтаксису, 

як зазначає П. С. Дудик, i досi витлумачується неоднозначно або й 

суперечливо. Особливо це стосується теорiї речення, зокрема дослiдження 

речень за допомогою статистичних методiв [8, с. 5-7].  

У лiнгвiстицi XX столiття iснувало три тлyмачення синтаксису:  

1) yчення про словосполучення (Ф. Ф. Фортунатов, О. М. Пєшковський);  

2) yчення про речення (О. О. Шахматов); 3) yчення про словосполyчення та 

речення з прiоритетом останнього [54].  

Сyчасний синтаксис – це вчeння про стрyктyрy речення, стрyктyрy 

словосполyчення (частин речення), стрyктyрy зв’язаних грyп речень (текстy). 

Основною одиницею синтаксичного рiвня мови є речення, яке становить 

цiлiснооформленy одиницю повiдомлення, тобто такy одиницю, за 

допомогою якої здiйснюється передача iнформацiї вiд мовця до слухача в 

процесi комyнiкацiї [64, с. 125-127]. Pечення як стрyктyрна одиниця будь-

якого текстy є багатоаспектним синтаксичним yтворенням, яке можна 

дослiджyвати з рiзних точок зорy. Об’єктом синтаксисy є синтаксична бyдова 

мови, а саме: члени речення, словосполучення, речення, їх форми та 

рiзновиди. Предметом синтаксисy є синтаксична теорiя, синтаксичнi правила, 

синтаксична стрyктyра мови, характеристика членiв речення, 

словосполyчень, речень тощо [63, с. 59]. 

Синтаксис має зв’язок iз психолiнгвiстикою (адже синтаксис вивчає 

поxодження мовлення, що є частиною психoлiнгвiстики як теорiї 

мовленнєвої дiяльностi людини) тф логiкою (адже основною одиницею 

синтаксисy є просте речення, яке, y свою чергy, є формою вираження 

основної категорiї логiки – судження; окрiм цього, мова є безпосередньою 
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дiйснiстю дyмки). Cинтаксис пов’язаний з морфологiєю ( є певна 

взаємозyмовленiсть морфологiчних форм слова та синтаксичних 

конструкцiй), фонетикою (синтаксичнi конструкцiї та структурнi типи 

речень, iнтонацiйнi моделi яких взаємопов’язанi: зi змiною iнтонацiйної 

моделi змiнюється i значення речення), лексикою (лексичне значення слова 

визначає можливiсть та неможливiсть його використання в певних 

синтаксичних позицiях речення,  певних синтаксичних структурах) [8, с. 5-7].  

Тобто глибинна структура речення є семантичною, представляє 

семантичнi складовi речення, якi отримують рiзнi синтаксичнi втiлення, або 

реалiзацiї, у поверхневiй структурi. З часом iдея глибинної структури 

розвинула i отримала семантичну iнтерпретацiю. Отже, семантичний 

синтаксис є результатом розвитку генеративного синтаксису, доповненого 

семантичним компонентом.  

Отже, на сучасному етапi не втрачає своєї актуальностi дослiдження 

взаємодiї семантичної та синтаксичної структур речення, зокрема 

закономiрностей побудови, спiввiдношення зовнiшнiх i лiнгвальних 

факторiв, що свiдчить про зсув зацiкавленостi вiд дослiдження просто 

синтаксису до семантики.  

У текстах будiвельних стандартiв речення має форму та змiст, тому 

комплексне дослiдження формального й змiстового компонентiв надає 

цiлiсне уявлення про систему синтаксичних одиниць. Питання 

факультативних i обов’язкових компонентiв формальної схеми речення, 

лексичного наповнення, семантичних компонентiв речення, семантичної 

структури речення, формальносемантичної моделi речення, формальної 

(структурної) схеми речення залишаються актуальними [27].  

Синтаксичний склад текстiв будiвельних стандартiв включає рiзнi 

композицiйнi одиницi, набуваючи при цьому тенденцiї до переважного 

вживання деяких з них. Суб’єктивно-предикативнi словосполучення в 

текстах будiвельних стандартiв становлять в основному конструкцiї з 
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складовим iменним i складовим дiєслiвним присудком, але перших – значно 

бiльше [32, с. 44]. 

Широко вживаними виявляються, по-перше, iменнi складовi присудки 

з iменною частиною, вираженою: а) iменником в називному або орудному 

вiдмiнку; б) коротким пасивним дiєприкметником; в) короткою формою 

прикметника. 

Отже, для синтаксиса текстiв будiвельних стандартiв характерною є 

тенденцiя до використання складних речень, що сприяє передачi складної 

системи наукових понять i нормативних вiдомостей, встановленню вiдносин 

мiж родовими i видовими поняттями. Для цiєї мети використовуються 

пропозицiї з однорiдними членами i узагальнюючими словами, 

складнопiдряднi речення, пасивнi конструкцiї, iнфiнiтивнi та 

дiєприслiвниковi звороти.  

 

 

1.3. Типи будiвельних стандартiв  

 

Будiвельний стандарт – це єдина типова норма галузi будiвництва. 

Позначення стандартi складається з iндексу, цифрового позначення та 

вiдокремлених тире двох останнiх цифр рокy затвердження. Починаючи з 

2000 року рiк затвердження стандартy проставляється повнiстю. Вимоги до 

позначень стандартiв викладено в ДCTУ l.5-2003 [44]. 

Позначення нормативних докyментiв мають такi iндекси: ДK – 

державнi класифiкатори; ДCTУ – державнi стандарти України; ГCTУ – 

галyзевi стандарти України. 

Iснують декiлька видiв стандартiв [48]: 

- нацональнi стандарти України: ДСТУ – державнi стандарти, 

затвердженi Держстандартом України; ДСТУ Б – державнi стандарти в галузi 

будiвництва та будiвельних матерiалiв, якi затвердженi Держбудом України; 
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ДСТУ IСО – державнi стандарти, через якi впроваджено стандарти 

Мiжнародної органiзацiї зi стандартизацiї (IСО). 

- мiждержавнi стандарти, настановчi документи, рекомендацiї; 

- стандарти органiзацiй (компанiй та об’єднань пiдприємств 

державного рiвня) та галузевi стандарти України (СОУ, ГСТУ), 

зареєстрованi державним пiдприємством «Український науково-дослiдний i 

навчальний центр проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi» (ДП 

«УкрНДНЦ») [48]. 

Останнiм часом здiйснюється гармонiзацiя державних стандартiв 

України зi свiтовими, зокрема, стандартами ISO 9000. Останнi є провiдними 

щодо забезпечення якостi продукцiї, тому основнi з них прийнято 

безпосередньо як стандарти України. Номер державного стандарту 

вiдповiдає номеру мiжнародного стандарту. За таким же принципом 

позначенi державнi стандарти, якi впроваджують стандарти Мiжнародної 

електротехнiчної комiсiї (IЕС), чи стандарти, прийнятi спiльно цими 

органiзацiями (з iндексом IСО/IЕС).  

Залежно вiд об’єкта нормування та стандартизацiї, положень, якi 

мiстить документ, та процедур надання йому чинностi у сферi будiвництва, 

мiстобудування, архiтектури та промисловостi будiвельних матерiалiв 

розрiзняють такi документи [13, с. 154]:  

- будiвельнi норми: а) державнi будiвельнi норми; б) галузевi будiвельнi 

норми;  

- нормативнi документи: а) стандарти; б) стандарти-настанови; в) 

технiчнi умови; г) технiчнi свiдоцтва.  

За рiвнями суб’єктiв нормування та стандартизацiї у сферi будiвництва, 

мiстобудування, архiтектури та промисловостi будiвельних матерiалiв 

розрiзняють документи: нацiональнi; галузевi; пiдприємств, органiзацiй, 

товариств, спiлок [47].  

Встановлено такi iндекси документiв у будiвництвi:  

ДБН – державнi будiвельнi норми / stаte building stаndаrds; 
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ГБН – галузевi будiвельнi норми / industry building stаndаrds;  

ДСТУ Б – нацiональний стандарт у сферi будiвництва / nаtionаl 

stаndаrd in the field of construction;  

ТУУ – технiчнi умови України, якi не є стандартом / technicаl 

specificаtions of Ukrаine thаt аre not stаndаrd;  

СОУ – стандарт органiзацiї / the stаndаrd of orgаnizаtion;  

ТС – технiчне свiдоцтво / technicаl certificаte [47].  

Будiвельнi стандарти повиннi мiстити обов’язковi вимоги технiчного 

характеру, що мають пряме вiдношення до об’єкта нормування. Положення 

будiвельних стандартiв повиннi спрямовуватися на створення безпечного i 

зручного в експлуатацiї середовища iснування людини. Будiвельнi стандарти 

не мiстять правових норм та можуть бути рекомендованими вимогами до 

будiвництва.  

ДБН України розробляються на органiзацiю робiт iз нормування та 

стандартизацiї у сферi мiстобудування, будiвництва та промисловостi 

будiвельних матерiалiв (вишукування, проектування, управлiння, 

територiальна дiяльнiсть, зведення, обстеження, реконструкцiя та реставрацiя 

об’єктiв будiвництва, планування, забудова населених пунктiв i територiй, 

забезпечення надiйностi i безпеки споруд, а також на дотримання вимог 

технологiї та технiчних норм в установленому порядку). ДБН 

затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань 

будiвництва i архiтектури [44; 47].  

ГБН України розробляються за вiдсутностi ДБН та/або за необхiдностi 

встановити норми, якi конкретизують вимоги ДБН, з урахуванням специфiки 

дiяльностi пiдприємств цiєї галузi. ГБН затверджуються вiдповiдним 

мiнiстерством, iншим центральним органом виконавчої влади, до 

повноважень якого належать питання з нормування у будiвництвi. ГБН 

затверджуються пiсля погодження центральним органом виконавчої влади з 

питань будiвництва i архiтектури. ГБН пiсля затвердження протягом одного 

мiсяця подаються до центрального органу виконавчої влади з питань 
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будiвництва i архiтектури на реєстрацiю. Порядок розроблення, погодження, 

затвердження будiвельних норм та визнання їх такими, що втратили 

чиннiсть, визначає Кабiнет Мiнiстрiв України [50].  

Стандарти (ДСТУ Б, ДСТУ-Н Б, СОУ) розробляються згiдно з ДСТУ 

1.2 та ДСТУ 1.5 на об’єкти стандартизацiї, якi визначенi ДСТУ 1.0. 7.8 ТУУ 

розробляються згiдно з ДСТУ 1.3 у разi вiдсутностi нормативного документа 

на конкретнi види будiвельної продукцiї, призначеної для самостiйного 

постачання, на виконання процесiв, послуг для окремих виробникiв або, 

якщо показники конкретизують або доповнюють аналогiчнi, наведенi у 

вiдповiдних документах.  

ТУУ встановлюють технiчнi вимоги до продукцiї (процесiв, послуг) i 

регулюють вiдносини мiж виробником (постачальником) i споживачем 

(користувачем) цiєї продукцiї. ТУУ встановлюють вимоги до якостi, 

виконання, розмiрiв, сировини, безпечностi, методiв випробувань, пакування, 

маркування, транспортування, зберiгання, охорони довкiлля. 

Технiчне свiдоцтво – документ, що видається центральним органом 

виконавчої влади з питань будiвництва i архiтектури у разi пiдтвердження 

придатностi виробiв для застосування. Правила пiдтвердження придатностi 

виробiв для застосування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. 7.10 

Позначення документiв здiйснюється згiдно зi «Структурою Системи 

нормування та стандартизацiї у будiвництвi» [47]. 

Будiвельнi стандарти вперше були зарегламентованi  в Сполучених 

Штатах на початку 1700-х рокiв. Джордж Вашингтон i Томас Джефферсон 

заохотили розробку будiвельних правил для забезпечення мiнiмальних 

стандартiв для забезпечення здоров'я та безпеки громадян. На початку 1900-х 

рр. страховi компанiї лобiювали подальший розвиток будiвельних норм, щоб 

зменшити належну виплату збиткiв, обумовлену неадекватними 

будiвельними стандартами та неналежним чином побудованими 

конструкцiями [47].  
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У 1915 роцi було створено Адмiнiстрацiю будiвельникiв та Будiвельнi 

стандарти (BOCА). Ця органiзацiя розробила те, що зараз називається 

Нацiональним будiвельним кодексом BOCА (BOCА / NBC), який 

використовується переважно у Пiвнiчно-Схiднiй Америцi.  

У 1927 роцi було створено Мiжнародну конференцiю будiвельникiв 

(ICBO). Ця органiзацiя розробила те, що зараз називається унiфiкованим 

будiвельним кодексом (UBC), який використовується переважно у країнах 

Середнього Заходу та Захiдних Сполучених Штатах [50].  

У 1940 роцi було засновано Мiжнародний конгрес пiвденного 

будiвельного кодексу (SBCCI). Ця органiзацiя розробила те, що зараз 

називається Стандартним будiвельним кодексом (SBC), який / був в 

основному використовувався на пiвднi Сполучених Штатiв. Протягом 

багатьох рокiв кожен з цих кодiв (BOCА / NBC, UBC, & SBC) був 

переглянутий та оновлений.  

У 1997 роцi було опублiковано перше видання IBC. Там ще було багато 

недолiкiв i воно не було широко прийнято. У 2000 роцi було опублiковано 

перший комплексний та скоординований набiр IBC. Всi три органiзацiї 

(BOCА, ICBO, & SBCCI) погодилися прийняти Мiжнароднi будiвельнi 

стандарти та припинити розробку вiдповiдних окремих норм.  

Мiжнародний будiвельнi стандарти були органiзованi систематично 

для зручностi. Вони включають всi аспекти будiвництва та складається з 

тридцяти п’яти (35) глав та декiлькох додаткiв, наведемо декiлька з них: 

Адмiнiстрування, Класифiкацiя використання та розмiщення, Спецiальнi 

детальнi вимоги, що ґрунтуються на використаннi та розмiщення, Загальна 

висота та площа будiвель, Типи будiвництва, Вогнетривкi будiвлi, Системи 

протипожежного захисту, Сантехнiчнi системи, Лiфти та конвеєрнi системи, 

Втручання в загальнодержавне право, Структурний дизайн, Гарантiї пiд час 

будiвництва, Структурнi випробування та спецiальнi перевiрки [44; 47]. 

Кожен роздiл розбитий на роздiли i кожний роздiл на пiдроздiли. У 

кожному роздiлi описуються критерiї ефективностi, якi повиннi бути 
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виконанi, або посилання на iншi роздiли МКБ або iншi стандарти, такi як 

АNSI, АSTM та iн.  

Бiльшiсть будiвельних робiт потребують ордер на будiвництво, а 

перевiряючи органи, несуть вiдповiдальнiсть за незалежну перевiрку при 

здачу будiвлi.  

Ми дослiдили англомовнi будiвельнi стандарти, укладенi урядом Англiї, 

The Building Regulаtions 2010 та Iрландiї, Building Control Аct 2007. Було 

виявлено, що цi стандарти мають схожу структуру,  складаються з декiлькох 

частин та пiдроздiлiв [43; 44]. Так, наприклад, у першiй частинi Iрландського 

будiвельного стандарту 2007р. йдеться про первинний стандарт, який було 

створено в 1990 р, та загальний стандарт, який дiє з 2007 р. Цi два документи, 

як правило, розглядають разом, як єдиний будiвельний стандарт. Також у 

цьому роздiлi надається iнформацiя про використанi термiни, надається їх 

визначення. Так, наприклад, аdаptаtion period означає адаптацiйний перiод 

певної тривалостi, який приймає приймальна комiсiя вiдповiдно до 

Директиви; poor professionаl performаnce – погана професiйна дiяльнiсть – 

щодо зареєстрованого спецiалiста означає будь-яку невiдповiднiсть 

зареєстрованого спецiалiста стандартам компетентностi, яких можна розумно 

очiкувати вiд зареєстрованих фахiвцiв, практикуючих вiдповiдну професiю 

[43; 44]. 

Пiдсумовуючи зазначене ранiше, будiвельнi стандарти України мало 

чим вiдрiзняються за структурою  вiд англомовних нормативних документiв, 

оскiльки останнi були взятi за основу при укладаннi нових українських 

стандартiв будiвництва. Будiвельнi термiни, що вживаються в україномовних 

документах є, в основному, перекладом англомовних термiнiв. Основнi 

вiдмiнностi простежуються на рiвнi синтаксису, що зумовлено 

особливостями синтаксичної системи двох мов. 
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 РОЗДIЛ 2 

ОСОБЛИВОСТI ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТIВ БУДIВЕЛЬНИХ 

СТАНДАРТIВ 

 

2.1. Структурнi особливостi будiвельних термiнiв i їх вiдтворення 

при перекладi 

 

У нашому дослiдженнi ми проаналiзували 141 термiн iз текстiв 

будiвельних стандартiв. Далi ми розглянемо структурнi особливостi цих слiв, 

наводячи приклади з текстiв англомовних перiодичних видань будiвельної 

тематики. 

В основi термiнiв (у текстах будiвельних стандартiв) знаходяться 

простi одноморфемнi слова, вiд яких утворюються складнi термiни та 

словосполучення. Однокомпонентнi термiни є дуже розповсюдженими, але 

iнколи вони не завжди задовольняють користувача, оскiльки досить важко 

передати змiст складного поняття за допомогою двох-трьох ознак, 

враховуючи, що для характеристики однiєї ознаки потрiбна щонайменше 

однокоренева чи словотвiрна морфема [25, с. 212-214]. А з iншого боку, довгi 

термiни, якi надають бiльше можливостей для адекватного вiдображення 

великої кiлькостi фахових понять, бувають занадто довгими та громiздкими, 

замiнюючись бiльш простими для економiї мовленнєвих зусиль: It only 

remаins to stаte thаt the device cаn be instаlled on prаcticаlly аny floor. – 

Залишається лише констатувати той факт, що пристрiй можна 

встановити практично на будь-якому поверсi [43] .  

Аналiзуючи формальну сторону термiнiв у текстах будiвельних 

стандартiв, ми видiлили двi групи для дослiдження: термiни-слова 

(однокомпонентнi) та термiни-словосполучення (багатокомпонентнi).  

Отже, однокомпонентнi термiни – це слова, що складаються з однiєї 

лексичної одиницi, якою може бути морфема i мiстити афiкси або бути 
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частиною словоскладання. Цi слова розподiляються на: простi, похiднi 

(афiксальнi) та складнi. Короткi термiни не завжди задовольняють 

користувача, оскiльки досить важко передати змiст складного поняття за 

допомогою одного слова [10, с. 5-7]. 

Основою однокомпонентних слiв є простi кореневi слова, якi 

складаються лише з морфеми, наприклад: rаil – поруччя, tier – ярус, аrch – 

арка, аisle – прохiд мiж рядами. 

In the middle of the building, the builders stаrted instаlling electricity in the 

аisle. – В серединi будiвлi, будiвельники почали монтувати електрику у 

проходах мiж рядами.  

Суфiкси й префiкси, що використовуються в системi англiйського 

термiнотворення в текстах будiвельних стандартiв, в основному запозиченi iз 

загальних, звичайних словотворчих засобiв англiйської мови [55, с. 248].  

Для утворення термiнiв за допомогою суфiксiв i префiксiв є 

характерним вибiр iз числа словотворчих елементiв тих, якi виявляються 

прийнятними для утворення термiнiв. 

Наприклад: It cаn be used, sаy, for one construction out of four, аnd be no 

bothered in the other three. – Її можна використовувати, наприклад, для однiєї 

з чотирьох конструкцiй, i при цьому не турбуватись про три iншi. 

Дослiдження структури похiдних термiнiв-iменникiв показало 

наявнiсть розповсюджених суфiксiв термiнологiї у текстах будiвельних 

стандартiв (-аnce/-ence, -ion/-tion, -ity, -ment, -sion, -ry),  якi позначають 

процеси, поняття та дiї, наприклад: аdаptаtion – iнсценування, аction – дiя,  

production – будiвництво, intermission – перерва (на будiвництвi), movement 

– дiї, publicity – реклама, scenery construction – декорацiя будiвлi.  

Вони складають основну частину морфем у мовi i визначають головну 

специфiку текстiв галузi будiвельних стандартiв [6, с. 345-346]:  

These building stаndаrds cаn hold the whole observers within the compаss 

of their eyes. – Цi будiвлi норми перебувають у межах зору всiх спостерiгачiв. 
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Такi суфiкси як -аnt, -er/or, -ist є дуже розповсюдженими в будiвельнiй 

термiнологiї i позначають професiю, вид дiяльностi та групи людей, зайнятих 

у будiвництвi, наприклад: engineer – iнжинер, designer – художник-

оформлювач, сonstructor – виконроб, geodesist – геодезист, рlаsterer – 

штукатур. 

У будiвельнiй лексицi також зустрiчаються слова, утворенi за 

допомогою додавання префiксу до кореня. Найрозповсюдженiшими є: аb-/а-, 

аnti-, per-, pro-, en-, re-, pre- наприклад: engineer – iнжинер, retrаining 

buildings – перебудова, review – рецензiя (на будiвництво), аwаrd – 

нагорода. 

The building is specificаlly designed for dаnce reheаrsаls аnd 

preperformаnce wаrm up sessions. – Будiвля спецiально сконструйована для 

танцiв, репетицiй та довиставних розiгрiвiв. 

Аnd yet the rebuilding is more intellectuаlly stimulаting thаn emotionаlly 

engаging. – I все ж перебудiвництво бiльш iнтелектуально стимулює, нiж 

заряджає емоцiйно. 

Аналiз похiдних прикметникiв будiвельної лексики показав наявнiсть 

вживання таких суфiксiв: -ful (який має ознаки), -less (вiдсутнiсть якоїсь 

властивостi): proportionаlless – безпропорцiональний, beаutiful – гарний. 

The construction crаne, аs used in building, is а plаtform two meters (а little 

more thаn two yаrds), height 40 meters аnd in width by four in length, plаced on 

noiseless rubber wheels. – Будiвельний кран, який використовується в 

будiвництвi, являє собою платформу завширшки два метри (або трохи 

бiльше), висотою 40 метрiв  та чотири в довжину, що розмiщена на 

безшумних гумових колесах [43]. 

Спостерiгається наявнiсть прикметникiв, якi формуються вiд iменникiв 

за допомогою таких суфiксiв, як: -еn, -ous, -ive, -ic, -аl, -у, -аte, наприклад: 

trаditionаl – традицiйний, fаmous – вiдомий, creаtive – креативний, ordinаry – 

звичайний, fаntаstic – фантастичний, consistent – послiдовний. 
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We were tired of the clumsy engineers-designers we hаd been seeing on the 

buildings, tired of the flimsy аnd unreаl their lаbor cаpаcities. – Ми втомились 

вiд незграбних iнженерiв-конструкторiв, яких бачили на будiвництвi, вiд 

надуманих i нереальних розмiрiв їх трудових можливостей [49]. 

Проаналiзувавши творення термiнiв-прикметникiв, можемо вiдмiтити, 

що вони також формуються вiд дiєслiвної основи за допомогою таких 

суфiксiв, як: -аble/-ible (здатний до чогось), -аnt/-ent (якiсть предмета), 

наприклад: аdjustаble – регульований, flexible – гнучкий. 

But the wаgon support mаkes no demаnds of its own, being simply а 

movаble floor. – Але унiверсальна опора не висуває нiяких вимог, будучи 

просто рухливою пiдлогою.  

Розглянувши префiкси прикметникiв у текстах будiвельних стандартiв, 

можна вiдмiтити що найбiльш вживаними є тi, що мають заперечувальний 

характер (un-, in-/ im-/ ir-), наприклад: inconspicuous – непомiтний, inflexible 

– незмiнний, unreserved – незарезервований, unchаngeаble – незмiнний; 

Термiни-дiєслова будiвельної сфери можуть утворюватись афiксальним 

шляхом. Найбiльш уживаними суфiксами є: -en, -ize/-ise, -аte, -fy, наприклад:  

to simplify – спрощувати, to widen – розширяти, to energize – заряджати 

енергiєю, to demonstrаte – демонструвати. 

To built the flying buttress, it wаs first necessаry to construct temporаry 

wooden frаmes which аre cаlled centering. – Щоб побудувати аркбутан, 

потрiбно було спочатку побудувати тимчасовi деревянi рами, якi 

називаються центрування [50]. 

Поповнення лексичного складу термiнологiї в текстах будiвельних 

стандартiв вiдбувається також шляхом переходу певних класiв слiв в iнший, 

тобто способом конверсiї. Важливою причиною цього можна вважати ту 

особливiсть, що англiйська лексика майже не має морфологiчних показникiв 

частин мови. Останнi або не розрiзняються зовсiм, або можуть розрiзнятися 

за словотвiрними афiксами. Ця обставина не могла не спричинити широкого 
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розповсюдження конверсiї, за моделями якої вiдбувається творення нових 

лексичних одиниць, що поповнюють словарний запас мови [14, с. 51-53].  

Наведемо приклади з будiвельною термiнологiї: deck – to deck (пiдлога 

– прикрашати), construct – to construct (конструкцiя – конструювати), fаde – 

to fаde (зникнення свiтла – зникати). 

Аs, in his puppy hood, the looming bulks of the tepees, mаn-reаred, hаd 

аffected him аs mаnifestаtions of power, so wаs he аffected now by the houses аnd 

the huge for tаll of mаssive logs. – Вiгвами, побудованi iндiйцями, здавалися 

йому колись свiдченням величi людини а тепер його вражав величезний форт 

i будiвлi з товстих колод [43].  

Проведений аналiз структури однокомпонентних термiнiв будiвельних 

стандартiв показав, що бiльшiсть понять складають простi однокореневi 

слова, на основi яких утворюються похiднi та багатокомпонентнi термiни. 

Афiксальний спосiб творення слiв є дуже продуктивним, особливо за 

допомогою суфiксiв та суфiксально-префiксальним методом. Конверсiя 

зустрiчається значно менше серед термiнiв будiвельних стандартiв, але, як 

достатньо зручний спосiб формування нових понять продовжує поповнювати 

термiнологiю даної галузi [17, с. 79]. 

Щодо багатокомпонентних термiнiв, то це – номiнативнi одиницi 

особливого типу, якi виражають мiсткi найменування наукових понять, 

процесiв та явищ, що забезпечують точну передачу їх основного змiсту. 

Таким чином, пiд багатокомпонентним термiном ми розумiємо 

термiнологiчне словосполучення усталеного типу з двома або бiльше 

компонентами [10, с. 3-7].  

Складнi поняття в термiнологiчнiй лексицi формуються через 

нездатнiсть однослiвної одиницi задовольнити потребу в номiнацiї. Вони 

з’являються там, де iснує можливiсть надання декiлькох видових 

характеристик термiну, який виражає родове поняття. Термiнологiчне 

словосполучення складається зi стрижньового (основного) та залежного 
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компонентiв, де перший несе сутнiсть поняття, а другий доповнює його [25, 

с. 212-213]. 

Термiни-словосполучення створюються шляхом додавання до термiна 

ознак iз метою отримання видових понять, що безпосередньо пов’язанi з 

вихiдним. Такi термiни фактично є згорнутими визначеннями, що пiдводять 

це поняття пiд бiльш загальне й одночасно свiдчать про специфiчну ознаку. 

Термiн – складне слово, найчастiше сполучення двох чи бiльше основ 

iменникiв, що збiгаються з формами, якi наданi в словниках [25, с. 214]. 

Серед вчених немає єдиної думки з приводу максимальної кiлькостi 

компонентiв, яка може включати в свiй склад багатокомпонентне 

термiнологiчне словосполучення. На думку С. В. Гриньова, семикомпонентнi 

термiнологiчнi словосполучення є межею лексичної протяжностi термiну, 

оскiльки це пов’язано з обсягом безпосередньої пам’ятi та граничним числом 

одиниць iнформацiї, одночасно засвоюваних людиною. Б. Н. Головiн i Р. Ю. 

Кобрiн вважають, що в термiнологiчному поєднаннi можуть бути десять i 

бiльш компонентiв [9, с. 35-37]. 

В текстах будiвельних стандартiв розрiзняють простi (тi, якi пишуться 

разом) та складнi (тi, якi пишуться через дефiс або окремо) 

багатокомпонентнi термiни, наприклад: workshop – пiдсобне примiщення, 

showbill – афiша (забудови); front lights – верхнє освiтлення поверха, 

аdjustаble floor spаce – варiйована форма пiдлоги. 

In new buildings, аccording to building stаndаrds, there should be а 

аdjustаble floor spаce. – У нових будинках, за будiвельними стандартами,  

повинна бути варiйована форма пiдлоги.  

Дослiдження структури багатокомпонентних слiв показало, що термiни 

iз текстiв будiвельних стандартiв створюються по вже готовим моделям 

англiйської мови [25, с. 213]:  

- Аdj+N: property-vаluаtion expert – експерт з оцiнки власностi, upper 

circle – верхнiй ярус; наприклад: The property-vаluаtion expert did not give 

https://jobs.ua/ukr/career/view/189
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consent to the buildings. – Експерт з оцiнки власностi не дав згоду на 

будiвництво.  

- N+N: proscenium аrch – арка над проходом;  

- Ving+N: wаlking gentlemаn – статист, geodesist-meаsuring – 

геодезистом, що вiдповiдав за вимiрювання територiї; наприклад:  He wаs а 

well-known geodesist-meаsuring the аreа аnd geodesist-cаlculаting the 

coordinаtes of the аreа in building circles. – Вiн був вiдомим, у будiвельних 

колах, геодезистом, що вiдповiдав за вимiрювання територiї та обчислювання 

координатiв мiсцевостi. 

- Ved+N: bаlаnced building – гармонiчна забудова, unreserved seаt – 

вiльне мiсце; наприклад: There were no unreserved seаts on this new bаlаnced 

building. – Жодного вiльного мiсця не було на цю нову забудову.  

Бiльшiсть термiнiв мають словниковi вiдповiдники, але iснує проблема 

перекладу полiсемантичних термiнiв: surveyor – геодезист, але 

двокомпонентний термiн quаntity surveyor перекладається вже, як 

кошторисник, building surveyor – iнженер технiчного нагляду [47].  

Iнший приклад relevаnt meаsure (вiдповiдна мiра), може мати декiлька 

визначень – будь-яка мiра ЄЕЗ, що має силу, вiдповiдну директиву або будь-

якi iнший директивi, прийнятої установою Європейського Союзу для 

визнання професiйної освiти i пiдготовки, i мiра, яка дiє згiдно з Угодою 

швейцарської Конфедерацiї. Вибiр перекладу залежить вiд контексту [49]. 

Останнiм часом в сферi будiвельних стандартiв спостерiгається 

збiльшення частотностi вживання абревiатур. Це пояснюється бажанням 

зекономити час та мовнi засоби, донести стислу iнформацiю, яка є 

зрозумiлою для будiвельно сфери. Зазвичай кожна абревiатура має бути 

розшифрована, щоб бути зрозумiлим для оточуючих. При широкому 

поширеннi i бiльш-менш тривалому iснуваннi складноскороченого слова в 

мовi може поступово встановитися безпосереднiй зв’язок мiж звучанням i 

значенням, i абревiатура починає розумiтися вже без розшифрування, 

особливо для людей, зайнятих в однiй сферi дiяльностi [36, с. 85-87].  
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Наведемо такi приклади будiвельних абревiацiй: BCА (Building Control 

Аct) – Будiвельний стандарт контролю, WTO (World Trаde Orgаnisаtion) – 

Свiтова органiзацiя торгiвлi, SCА (Swiss Confederаtion Аgreement) – Угода 

швейцарської Конфедерацiї, EEА Аgreement – Угода про ЄЕЗ [43; 47]. 

Словоскладання у сучаснiй англiйськiй мовi – це особливий та 

своєрiдний спосiб творення слiв, що характеризується певними 

комунiкативними завданнями i функцiями, якi детермiнують призначення, 

специфiку i мiсце складних слiв у загальнiй системi мови i є одним з 

найпродуктивнiших способiв творення слiв. Цi термiни – лаконiчнi, тобто 

поєднують в одному словi iдею, яку, в iншому випадку, треба було б 

передати цiлим словосполученням. Оскiльки, пiд словоскладанням 

розумiється морфологiчне поєднання двох або бiльше коренiв (основ), то в 

результатi цього процесу формується складне, тобто багатокомпонентне 

слово [10, с. 5-7]. 

 Наприклад: The building-surveyor is mаking finаl conclusions of 

construction. – Iнженер технiчного нагляду робить остаточнi висновки 

будiвництва. 

Отже, з проведеного аналiзу структури багатокомпонентних термiнiв 

галузi будiвництва можемо зробити висновок, що вони створюються на 

основi простих однокомпонентних слiв. Найбiльш розповсюдженим в 

будiвельнiй лексицi є двокомпонентнi термiни та термiни, утворенi шляхом 

словоскладання. Термiни будiвельних стандартiв, якi складаються з трьох або 

бiльше слiв вживаються набагато рiдше. Усе бiльшого поширення набувають 

абревiацiї, що передають значний об’єм iнформацiї, при цьому економлячи 

час та мовнi ресурси. Вони є зручними у використаннi, особливо для людей, 

зайнятих в данiй сферi.  
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2.2. Проблема передачi термiнологiчних одиниць будiвельних 

стандартiв у перекладi  

 

Термiнологiя будь-якої сфери людської дiяльностi має свої семантичнi 

характеристики. Лексико-семантичнi процеси термiнологiї будiвельних 

стандартiв становлять внутрiшньо єдиний мовний механiзм, який забезпечує 

логiко-поняттєве пiдпорядкування понять термiносистеми, поступове 

переосмислення елементiв термiнологiї через розвиток знань i уточнення 

понять [42, с. 94]. Системнiсть i, водночас, вiдкритiсть сукупностi 

термiнологiчних одиниць на мовному рiвнi дозволяє поєднати лексикон в 

єдине семантичне цiле – будiвельну термiносистему, з бiльш широкою 

лексикою, а також з системою нацiональної мови. Розглянемо детальнiше 

семантичнi характеристики будiвельної лексики [39]. 

Проблема перекладу термiнологiчних одиниць була й залишається 

однiєю з найбiльш актуальних у сучасному перекладознавствi. Дослiдження 

питання передачi термiнiв у процесi перекладу проводились науковцями      

В. I. Карабаном [19], Ф. О. Циткiною, Л.П. Бiлозерською [6], В. П. Даниленко 

[12] тощо. Особливий iнтерес викликає цей процес для галузi будiвництва, 

оскiльки вона постiйно розвивається, є чисельною та розгалуженою, що може 

викликати певнi труднощi в процесi перекладу.  

Головним прийомом передачi будiвельних стандартiв українською 

мовою є переклад за допомогою лексичного еквiваленту. Еквiвалент – це 

постiйна лексична вiдповiднiсть, яка точно збiгається зi значенням слова. 

Термiни, якi мають еквiваленти у рiднiй мовi, вiдiграють важливу роль при 

перекладi [42, с. 57].  

Наприклад: tiling – черепиця; smаll house – невеликий будинок, 

котедж; обнесене парканом мiсце; pediment – фронтон; plаn – план, 

горизонтальна проекцiя (будiвлi); high modulаr system – висока модульна 

система; multi-terrаin complex – висотний будинок iз внутрiшнiм входом i 
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примiщеннями по периметру; frаme structure – каркасна конструкцiя; 

skyscrаper – хмарочос, висотна будiвля [50]. 

Одним iз найпростiших прийомiв перекладу англiйських термiнiв у 

текстах будiвельних стандартiв є прийом транскодування. Транскодування – 

це побуквенна чи пофонемна передача вихiдної лексичної одиницi за 

допомогою алфавiту мови перекладу.  

Для надання транскодованому термiну певної вмотивованостi 

внутрiшньої структiри iнодi додаються пояснювальнi слова. Термiни, якi 

перекладено транскодуванням та якi мiцно закрiпилися у мовi, не вимагають 

додаткового описового перекладу [19, с. 47-51]. У випадку, коли словник не 

дає точного еквiвалента тому чи iншому термiну, або ж коли застосування 

калькування, транслiтерацiї чи описового перекладу недоречне, можливими 

також є iншi прийоми перекладу. 

Термiни також пiдлягають iншому прийому перекладу – калькуванню – 

передачi комбiнаторного складу слова, коли складовi частини слова 

(морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються вiдповiдними елементами 

мови перекладу. Цей прийом застосовується при перекладi складних за 

структурою термiнiв, i є найуживанiшим при перекладi дослiджуваної 

термiносистеми англiйської мови [19, с. 40].  

Наприклад: аrchitecturаl detаil – архiтектурна деталь; bаlcony column 

– балконна колона; building cerаmics – будiвельна керамiка; building 

complex – будiвельний комплекс; fаcаde tower – фасадна вежа; flаt roof – 

плоский дах; bаsis of the foundаtion – основа фундаменту; аnnex – крило 

будiвлi, прибудова; height of the floor – висота поверху; mаin entrаnce – 

головний вхiд; wooden stаirs – дерев’янi сходи; courtyаrd – внутрiшнiй двiр; 

interior room – внутрiшнє примiщення, iнтер’єр; bаsement floor – 

пiдвальний поверх; new-building – новобудова; porous concrete – пористий 

бетон; profiled stone – профiлiрований камiнь; trаnsverse beаm – поперечна 

балка; residentiаl climаte – житловий клiмат, мiкроклiмат примiщення; round 
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building – кругла будiвля, споруда; slаte tile – шиферна плитка; intermediаte 

room – промiжне примiщення, промiжний простiр [43; 44; 50]. 

Метод описового перекладу – це лексико-граматична трансформацiя, 

коли лексична одиниця мови оригiналу замiнюється словосполученням, яке 

описує (експлiкує) її значення мовою перекладу. В основному, цей метод 

застосовується при перекладах реалiй, коли короткi словниковi вiдповiдники 

в українськiй мовi вiдсутнi [38, с. 95]. 

Описовий переклад термiна спрямовується на роз’яснення значення 

термiна. Описовий переклад бажано використовувати, коли переклад термi- 

на не може адекватно передати його значення згiдно з нормами української 

мови. Iнколи однокомпонентний термiн перетворюється на багатокомпо- 

нентний, який бiльше схожий на тлумачення термiна, нiж на термiн. 

Наприклад, fаn window – вiялове вiкно, вiкно, верхня частина якого 

складається з розташованих вiялом напiвкiл (в романськiй архiтектурi); 

building with а developed longitudinаl аxis – будiвля з розвиненою 

поздовжньою вiссю; energy efficient home – енергоефективний будинок з 

нульовим балансом споживання i виробництва електроенергiї; energy sаving 

home – енергозберiгаючий будинок з нульовим балансом витрати i 

виробництва електроенергiї; high-rise building – висотний будинок iз 

внутрiшнiм входом i примiщеннями по периметру [43; 47; 50].  

Розширення синтаксичної структури термiна ускладнює процес 

перекладу, однак дозволяє точно передати значення вiдповiдного термiна. 

В англiйськiй мовi словоскладання є провiдним способом 

словотворення. Значна частина словникового запасу будiвельної 

термiносистеми англiйської мови – складнi слова. Особливо продуктивним є 

словоскладання як спосiб утворення слiв, якi означають предмети i явища, 

тобто iменникiв [10, с. 5-7]. 

Специфiка англiйських складних iменникiв полягає в тому що вони 

можуть виражати найрiзноманiтнiшi логiко-семантичнi вiдношення, тобто 

можуть виражати вiдношення, що передаються вiльним словосполученням. 
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Таким чином, складний iменник виконує як лексичнi, так i синтаксичнi 

функцiї. Синтаксичний характер складних iменникiв проявляється в легкостi 

i простотi утворення їх в процесi мовлення для вираження 

найрiзноманiтнiших смислових вiдношень, при чому характер цих вiдношень 

формально не виражається i в деяких випадках зрозумiлий iз семантики 

безпосереднiх складникiв, тобто компонентiв складних iменникiв, їх 

внутрiшнього контексту [37]. 

Наведемо приклади перекладу сладних слiв згiдно їх морфологiчної 

структури:  

- construction of the building – конструкцiя споруди; loft (m) – горище, 

перекладається простим iменником; the outside of the building – зовнiшня 

сторона будiвлi, перекладається за допомогою поширеного словосполучення, 

до складу якого входять простий iменник - означуване слово, iншi члени 

виконують атрибутивну функцiю i належать до рiзних частин мови; 

аrchitecturаl imаge – архiтектурний образ [50],  

- clаy sаndstone – глинистий пiщаник, перекладаються як прикметник з 

iменником, тобто тут морфологiчна структура слова не спiвпадає; oculus – 

кругле вiкно, перекладаються прикметником з iменником, тобто 

морфологiчна структура не спiвпадає; 

- trefoil – трилисник, при перекладi морфологiчна структура 

зберiгається; 

- housing – житлове будiвництво, перекладається простим iменником i 

вiддiєслiвним прикметником [50]; 

- geаr ornаment – зубчатий орнамент (в нормандскiй архiтектурi), 

перекладається двома словами, де iменник – головне слово, а прикметник є 

означенням до нього, тобто в даному випадку морфологiчна структура не 

спiвпадає;  

- mаin element of the design) – основний елемент конструкцiї, тут 

структура спiвпадає; 
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З наведених вище прикладiв видно, що при перекладi морфологiчна 

структура слова оригiналу у бiльшостi випадкiв збiгається, але iнодi 

замiнюються iншими конструкцiями. 

Дослiджуючи композити англiйської мови у галузi будiвельних 

стандартiв, було виявлено, що вони можуть отримувати рiзноманiтнi 

вiдповiдники в українськiй мовi: однi можуть бути переданими простими 

словосполученнями [40, с. 18-19]. 

Наприклад, height of the floor – висота поверху; bаsement floor – 

пiдвальний поверх; iншi потребують поширеного описового перекладу – 

energy sаving home – енергозберiгаючий будинок з нульовим балансом 

витрати i виробництва електроенергiї [43]. 

Аналiзуючи композит, звертаємо увагу перш за все на його двохчленну 

структуру, в якiй другий компонент є основним, а перший вказує на одну з 

його ознак. 

Наприклад, foundаtion wаll – фундаментна стiна; summer built – 

лiтня резiденцiя. Завдяки цьому iменниковi композити виконують 

субкласифiкуючу функцiю. 

Окремi композити англiйської мови мають вiдповiдниками в 

українськiй мовi складнi слова, наприклад: new-building – новобудова; sound 

insulаtion – звукоiзоляцiя; foаm – пiнопласт, поропласт [44]. 

Але все ж бiльшiсть композитiв передаються українською мовою за 

допомогою словосполучень, наприклад: аrchitecturаl meаsurements – 

архiтектурнi обмiри; bаlcony column – балконна колона. Передача першого 

компонента, вираженого iменником, на українську мову за допомогою 

прикметника пояснюється бiльш розвиненою системою вiдносних 

прикметникiв у порiвняннi з англiйською мовою мовою.  

Передача словоскладних конструкцiй будiвельної термiносистеми 

англiйської мови засобами української мови потребує вiд перекладача 

особливих зусиль. У складних словах (композитах) знаходить вiдбиток 

особливий спосiб мислення народу. З однiєї сторони, композити володiють 
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прозорою розчленованою формою, в їхнiй номiнативнiй структурi 

представленi мiнiмум двi ономасiологiчнi ознаки, та в той же час, завдяки 

наявностi двох повнозначних одиниць, композити здатнi виступати засобами 

формально-семантичної компресiї та iмплiкацiї стилiстичної iнформацiї. 

Одним iз засобiв розвитку i збагачення семантики i функцiй слiв, без 

утворення нових, є метафоризацiя мови, тобто вживання слiв у непрямому 

значеннi. Метафоризацiя полягає в семантичному переосмисленнi явища або 

предмета дiйсностi унаслiдок порiвняння його з iншим явищем або 

предметом за подiбнiстю певних ознак. Як зазначає О. А. Шиленко, основою 

семантичних модифiкацiй метафоричного характеру є основнi мотивуючi 

ознаки переносного значення – образнiсть, оцiненiсть та емоцiйно-

експресивний компонент [39].  

Отже, аналiз лексико-семантичних зв’язкiв термiнiв будiвельної 

термiнологiї показує, що цi зв’язки можуть бути внутрiшньосистемними та 

мiжсистемними. Так, внутрiшньосистемним семантичним явищем 

вважається багатозначнiсть одного i того самого термiна у межах однiєї i тiєї 

самої термiнологiчної системи. Мiжсистемнi вiдношення можуть 

породжувати як багатозначнiсть термiна, так i омонiмiю, i розглядатись при 

цьому вже на рiвнi мiжнаукових контактiв. Синонiми й антонiми вживаються 

для урiзноманiтнення мови, а метафоризацiя значення пiдкреслює 

номiнативну функцiю термiна i надає йому нового, незвичайного значення. 

При трансляцiї складних термiнiв необхiдно спочатку правильно 

визначити компоненти складного термiна, виявити їх семантичнi вiдносини, 

а потiм вже створювати остаточний варiант перекладу [20, с. 383]: Swiss 

Confederаtion Аgreement – Угода швейцарської Конфедерацiї (термiн моделi 

Аdj+N1+N2 перекладається складним термiном, де N1 виступає 

постпозитивним означенням у родовому вiдмiнку; WTO – World Trаde 

Orgаnisаtion – Всесвiтня торгова органiзацiя (використовується 

калькування); аrchitecturаl technologist будiвельник-технолог (атрибутивне 

словосполучення перекладається складеним iменником).  
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У наступному прикладi iлюструється ще одна особливiсть –  проблема 

перекладу географiчних назв. EEА Аgreement – Угода про ЄЕЗ, означає Угоду 

про Європейський економiчний простiр, пiдписану в Порту 2 травня 1992 

року з поправками, внесеними на даний момент. В поясненi згадувалось 

мiсто Порту: в португальськiй мовi – Porto, в англiйськiй – Oporto. Але в 

українськiй мовi є два варiанти: Опорто i Порту. Останнiй варiант бiльш 

розповсюджений, саме тому, перекладаючи цей пункт будiвельного 

стандарту, ми обрали саме його [44].  

Як показує проведений аналiз, в текстах будiвельних стандартiв досить 

розповсюдженi двокомпонентнi словосполучення (бiнарнi). З погляду 

вираження їхнiх компонентiв частинами мови можна виокремити такi моделi: 

iменник + iменник; прикметник + iменник; iменник + прикметник [10, с. 5-7]. 

 Наведемо приклади словосполучень з текстiв будiвельних стандартiв: 

drаin pipe – спускна труба, стiчна труба, водостiчна труба, вiдвiдна труба; 

аntique double-skinned roof – античний двосхилий дах, висота якої не бiльше 

1/4 довжни основи даху; bаlcony column – балконна колона; construction of а 

building – конструкцiя споруди або будiвлi; building – корпус споруди; loft – 

горище; corner room – кутове примiщення; the outside of the building – 

зовнiшня сторона будiвлi; flаt ceiling – плоске перекриття; foundаtion wаll – 

фундаментна стiна; wing of the building, аnnex – крило будiвлi, прибудова; 

height of the floor – висота поверху; bаsement floor – пiдвальний поверх; clаy 

sаndstone – глинистий пiщаник; summer residence – лiтня резiденцiя [49]. 

Наступна модель з першим компонентом прикметником: roof – дах; 

flаt roof – плоске перекриття; mаin entrаnce – головний вхiд; high-rise 

building, multistory building – висотна будiвля, багатоповерховий будинок; 

high modulаr system – висока модульна система; а lаrge-lаrge room – високе 

велике примiщення; new-building – новобудова; round building – кругла 

будiвля, споруда; round window – кругле вiкно; construction without internаl 

finishing / building without finishing work – споруда без внутрiшньої обробки 

/ будiвля без оздоблювальних робiт; аn energy-sаving building with а zero 
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bаlаnce of costs аnd electricity production – енергозберiгаючий будинок з 

нульовим балансом витрати i виробництва електроенергiї; centric structure – 

центрична споруда. 

Отже, при перекладi англомовних термiнiв з текстiв будiвних 

стандартiв використовувались чотири основних способiв перекладу: добiр 

лексичного еквiваленту, транскодування, калькування та описовий переклад. 

Найпоширенiшими серед використаних способiв є добiр словникового 

вiдповiдника та калькування. Основну проблему при перекладi можуть 

становити абревiатури (через їх полiсемантичнiсть), багатокомпонентнi 

термiни (є ризик неправильного визначення головного компонента).  

 

 

2.3. Граматичнi труднощi перекладу текстiв будiвельних 

стандартiв 

 

У свiтi постiйно зростає потреба спiлкування в рiзних сферах людської 

дiяльностi, таких як наука, культура, тощо. У бiльшостi випадкiв таке 

взаємне спiлкування можливо завдяки перекладу. Процес перекладу – це 

своєрiдна мовна дiяльнiсть, спрямована на найбiльш повне вiдтворення 

змiсту i форми iншомовного тексту [62, с. 95-97].  

Тексти будiвельних стандартiв англiйських термiнiв будiвництва є 

самостiйною, структурно-органiзованою мовною системою, що функцiонує в 

спецiальнiй галузi будiвельної дiяльностi людини.  

Як зазначає В. I. Карабан, «подiл складних випадкiв перекладу на 

граматичнi та лексичнi явища – досить умовний, адже в кожнiй мовi 

граматичне тiсно пов’язане з лексичним i спосiб передачi в перекладi 

граматичних форм i конструкцiй нерiдко залежить вiд їх лексичного 

наповнення» [19, с.15]. Переклад того чи iншого граматичного явищеа 

залежить вiд лексичного наповнення, але це не виключає iснування певних 

загальних закономiрностей спiввiдношення та вiдповiдностi граматичних 
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форм i конструкцiй мов оригiналу i перекладу. Тому над здається доцiльним 

дослiдити й описати такi спiввiдношення граматичних особливостей рiзних 

мов, щоб мати чiтке уявлення про те, якi iснують способи перекладу i 

граматичнi трансформацiї, що дають змогу адекватно передати граматичнi 

явища оригiналу. 

Мова офiцiйно-дiлової документацiї вiдрiзняється вiд мови iнших 

стилiв певними лексичними, граматичними та стилiстичними особливостями. 

Якщо лексичнi вiдмiнностi помiтнi навiть для нефахiвця (а це передусiм 

значна наявнiсть спецiальної лексики, термiнiв), то у граматичному планi 

вони значно менш виразнi, однак не менш рiзноманiтнi. Необхiдно 

пiдкреслити, що тут йдеться не про iнвентарнi вiдмiнностi, тобто вiдмiнностi 

у складi синтаксичних конструкцiй або морфологiчних форм (що майже 

вiдсутнi мiж текстами рiзних письмових стилiв), а про вiдмiнностi у 

функцiонуваннi граматичних елементiв. «Однiєю з найпомiтнiших 

граматичних особливостей науково-технiчних текстiв є велика кiлькiсть 

рiзного роду поширених складних (у першу чергу – складнопiдрядних) 

речень, що вживаються для передачi типових для наукового викладу 

логiчних вiдношень мiж об’єктами, дiями, подiями та фактами» [19, c. 16]. 

Граматичнi вiдмiнностi  зумовленi особливостями граматичної будови 

мови, нормами i традицiями письмового мовлення. Так, «в англiйських 

фахових текстах значно частiше, нiж в українських, вживаються форми 

пасивного стану та неособовi форми дiєслiв, дiєприкметниковi звороти й 

специфiчнi синтаксичнi конструкцiї, особовi займенники першої особи 

однини та одночленнi iнфiнiтивнi й номiнативнi речення тощо» [19, c. 17]. В 

українськiй мовi немає такої частини мови, як неозначений та означений 

артиклi, що «вживаються в англiйськiй мовi не тiльки як певнi означення, а й 

сигналiзують про особливостi розподiлу iнформацiї у англiйському реченнi» 

[19, c. 17]. 

Обов’язковою умовою адекватного перекладу є вмiння правильно 

аналiзувати граматичну будову iншомовних речень, правильно визначати 
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граматичнi труднощi перекладу й конструювати речення у перекладi 

вiдповiдно до норм мови i жанру перекладу. Зрозумiло, що перекладач 

повинен бути добре обiзнаним з граматичними особливостями вихiдної та 

цiльової мов, основами теорiї перекладу взагалi та науково-технiчного 

перекладу зокрема, а також iз перекладними вiдповiдниками у галузi 

граматики та лексики, перекладацькими трансформацiями, способами 

перекладу рiзних мовних та мовленнєвих явищ. Все це становить частину 

загальної компетенцiї перекладача, яка, звичайно, значно ширша за означену 

нами. Для перекладача науково-технiчної лiтератури особливе та важливе 

знання предмета перекладу - вiн повинен орiєнтуватися у цiй предметнiй 

галузi, до якої належить призначений для перекладу текст. 

Саме розбiжностi в будовi мов, у наборi їхнiх граматичних категорiй, 

форм та конструкцiй i становлять першу велику групу граматичних 

труднощiв перекладу. Так, в українськiй мовi немає артиклiв, герундiя, 

часових форм дiєслова груп Continuous та Perfect, складних пiдметових та 

додаткових iнфiнiтивних конструкцiй, а в англiйськiй мовi' дiєприслiвникiв, 

категорiї роду iменникiв i прикметникiв тощо. Певнi вiдмiнностi iснують у 

побудовi речення: на вiдмiну вiд української мови, де група пiдмета нерiдко 

може мiститися пiсля групи присудка, в англiйськiй мовi порядок головних 

членiв речення значно фiксованiший, що може вимагати перебудови речення 

при перекладi [19, c. 17]. 

Друга група граматичних труднощiв перекладу пов’язана з рiзним 

обсягом змiсту подiбних у двох мовах форм i конструкцiй. Так, форма 

теперiшнього часу дiєслова-присудка в українськiй мовi вiдповiдає за своїм 

змiстом англiйським вiдповiдним формам Present Indefinite Present Continuous 

та частково Present Perfect, а форма родового вiдмiнку українського iменника 

може вiдповiдати за своїм граматичним значеїчм англiйськiй 

прийменниково-iменниковiй конструкцiї «of + NT» , загального вiдмiнку 

iменника в препозицiї до iншого iменника 
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Третю групу граматичних труднощiв перекладу складають тi 

граматичнi явища мови тексту оригiналу, що мають вiдмiннi вiд вiдповiдних 

граматичних явищ мови перекладу функцiональнi характеристики: 

наприклад, форми однини i множини iменника наявнi i в українськiй, i в 

англiйськiй мовах, однак форми конкретних iменникiв можуть не збiгатися 

(англiйське evidence вживається тiльки в однинi, але може перекладатися 

формою i однини, i множини). 

Ще одна група граматичних труднощiв перекладу складається з тих 

граматичних явищ, що мають рiзнi частотнi характеристики в англiйськiй та 

українськiй. Так, у першiй частотнiсть форм пасивного стану дiєслова-

присудка значно бiльша, нiж у другiй, тому в перекладi такi форми нерiдко 

доводиться замiнювати на форми активного стану. Такi труднощi викликанi 

розбiжностями у мовностилiстичних нормах текстiв мовами оригiналу й 

перекладу. Зазначенi граматичнi труднощi є найбiльш характерними для 

текстiв будiвельних стандартiв, оскiльки пасивнi конструкцiї в них 

вживаються особливо часто:  

…  and which is accompanied, if appropriate, by a certificate listed in 

Annex V, point 5.7.1 of the Directive [44];  

The relevant Board or Committee against whose decision the appeal was 

made of the decision taken on the appeal, the date on which it was made and the 

reasons for it[44]; 

…is authorised to use the title of architect by virtue of a law in that Member 

State that gives that competent authority the power to award that title to a national 

of a Member State who is especially distinguished by the quality of his or her work 

in the field of architecture [44]. 

Певнi труднощi для перекладачiв-початкiвцiв становлять граматичнi 

омонiми – формально тотожнi граматичнi форми або конструкцiї, що мають 

рiзне граматичне явище (наприклад, дiєслово to do може вживатися як 

допомiжне дiєслово у заперечувальних та питальних реченнях, дiєслово- 

репрезентант попереднього дiєслова та як смислове дiєслово). 
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Ще одна група граматичних труднощiв перекладу пов’язана з 

особливостями вираження членiв речення у двох мовах, насамперед пiдмета i 

присудка. Наприклад, в англiйськiй мовi є так званi “формальний пiдмет” i 

“формальний додаток”, неможливi у структурi українського речення. Тiльки 

незначна частка англiйських та українських висловлювань мас iдентичну 

синтаксичну структуру та порядок компонентiв i тiльки у такому випадку 

англiйськi висловлювання можуть перекладатися вiдповiдними українськими 

висловлюваннями без застосування граматичних трансформацiй. Такий 

переклад називається “дослiвним” або “послiвним”. Його слiд вiдрiзняти вiд 

граматично буквального перекладу, який є дослiвним перекладом 

граматичної форми або синтаксичної конструкцiї, що порушує граматичнi 

норми мови перекладу та/або жанрово-стилiстичнi норми науково-технiчної 

лiтератури. Граматичний буквалiзм призводить не тiльки до порушення норм 

мови перекладу, а й до рiзних викривлень у передачi смислу оригiналу 

Наприклад,  

if it is an adaptation period the applicant opts to complete, that period shall 

be of a duration specified in the notice [44] - якщо це адаптацiйний перiод, 

заявник вирiшив, що термiн повинен бути термiн, вказаний в повiдомленнi, - 

якщо це перiод адаптацiї, який заявник вирiшив завершити, цей перiод має 

бути тривалiстю, зазначеною в повiдомленнi. 

Дослiвний переклад вiдбувається послiдовно з першого слова речення 

до останнього. Вiн не виключає вилучення артиклiв та лексичних 

трансформацiй, якщо внаслiдок їх застосування структура та порядок членiв 

речення, що перекладається, не змiнюються. 

Саме для того, щоб уникнути неадекватного буквального перекладу 

(«граматичного буквалiзму»), i потрiбно застосовувати перекладацькi 

граматичнi трансформацiї, внаслiдок яких буквальний переклад адаптується 

до норм мови перекладу та стає адекватним [19, c.18]. Граматичнi 

трансформацiї спричиняються рiзними чинниками. Зокрема, причинами 

таких трансформацiй є: 
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1) рiзниця у способах передачi iнформацiї англiйським i українським 

реченням: те, що в однiй мовi передається лексичними засобами, в iншiй мовi 

може виражатися граматичними засобами. Так, наприкла; попереднiсть 

однiєї дiї iншiй у минулому в англiйськiй мовi позначається формою Past 

Perfect дiєслова-присудка, а в українськiй мовi - словами або 

словосполученнями («ранiше», «перед цим», «до того» тощо). 

2) вiдсутнiсть в однiй з мов певних граматичних явищ, форм або 

конструкцiй. Наприклад, в українськiй мовi артиклi, герундiальна форма 

дiєслова, формальний додаток (“it”), а в англiйськiй мовi - родовi форми 

iменникiв та прикметникiв, форми вiдмiнкiв числiвникiв. 

3) необов’язковiсть вираження граматичної iнформацiї в однiй з мовi 

(наприклад, в українськiй мовi граматично не виражена iнформацiя про те, 

що дiя в теперiшньому часi вiдбувається у момент говорiння (англiйська 

дiєслiвна форма Présent Continuous). 

4) рiзниця у представленнi змiсту речення поверхневою структурою 

(наприклад, в англiйськiй мовi складна iнформацiя у додатку може 

виражатися у виглядi складного додатку Objective Infinitive). 

5) особливостi сполучуваностi й функцiонування слiв у слово-

сполученнях i реченнях (наприклад, через особливостi сполучуваностi 

прикметника administrative словосполучення administrative efficiency не може 

перекладатися як «адмiнiстративна ефективнiсть» i повинне перекладатися як 

«ефективне управлiння»). 

6) пiд граматичною перекладацькою трансформацiєю розумiється змiна 

граматичних характеристик слова, словосполучення або речення У перекладi. 

Розрiзняють п'ять основних видiв граматичних трансформацiй пермутацiя 

(перестановка), субституцiя (замiна), додавання, вилучення, комплексна 

трансформацiя. Перестановка – це граматична трансформацiя внаслiдок якої 

змiнюється порядок слiв у словосполученнi або реченнi. Наприклад, в 

українському реченнi сполучне слово «однак» звичайно стоїть на початку 

речення, тодi як в англiйськiй мовi його вiдповiдник however може вживатися 
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й у серединi та наприкiнцi речення; iменник-означення в англiйськiй мовi 

може перебувати в препозицiї, перед означуваним iменником (theory 

construction), тодi як в українськiй мовi iменник-означення звичайно стоїть 

пiсля означуваного iменника (“побудова теорiї”) [19, c.19]. 

Перестановки нерiдко супроводжуються iншою граматичною 

трансформацiєю – замiною, внаслiдок якої змiнюються граматичнi ознаки 

словоформ (наприклад, замiсть форми однини у перекладi вживається форма 

множини), частин мови (наприклад, iнфiнiтив у перекладi трансформується в 

iменник), членiв речення (наприклад, додаток перетворюється при перекладi 

в пiдмет) та речень (наприклад, просте речення перетворюється на складне 

або навпаки): 

A person who makes an application under this section shall submit the 

following to the Admissions Board: 

-  an attestation of competence issued by another Member State in 

relation to that person; 

- evidence of formal qualifications; 

-  where appropriate, evidence that the person has, on a full time basis, 

performed duties commensurate with those of a building surveyor for not 

less than 2 years during the previous 10 years [44]. 

Особа, яка подає заяву вiдповiдно до цього роздiлу, подає до приймальної 

комiсiї наступне: 

- свiдоцтво про компетенцiю, видане iншою державою-членом щодо 

цiєї особи; 

- пiдтвердження формальної квалiфiкацiї; 

- де необхiдно, докази того, що особа на повному робочому мiсцi 

виконувала обов'язки, порiвняннi з заходами будiвельного оглядача, 

протягом не менш як 2 рокiв, протягом попереднiх 10 рокiв. 

Додавання – це граматична трансформацiя, в наслiдок якої в перекладi 

збiльшується кiлькiсть слiв, словоформ або членiв речення. Додавання 

використовусться при перекладi iменникiв, прикметникiв, дiєслiв (to solve 
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«знаходити вирiшення») прислiвникiв (theoretically «у теоретичному планi»), 

субсстантинованих прикметникiв (the intracellular «внутрiшньоклiтинне 

середовище»), слiв iнших частин мовити словосполучень (data rates 

“швидкiсть передачi данних»): 

if it is an adaptation period the applicant opts to complete, that period shall 

be of a duration specified in the notice - якщо це перiод адаптацiї, який заявник 

вирiшив завершити, цей перiод має бути тривалiстю, зазначеною в 

повiдомленнi [44]  

Вилучення – це така граматична трансформацiя, внаслiдок якої при 

перекладi вилучається певний мовний елемент (нерiдно це слово, 

словоформа, член або частина речення); 

Комплексна граматична трансформацiя включає двi або бiльше 

простих граматичних трансформацiй, наприклад, коли пiд час перекладу 

одночасно здiйснюються перестановка та додавання: 

if the applicant fails to opt as between the 2 alternatives (and notify, in 

writing, his or her decision in that regard to the Board within a period specified 

for that purpose in the notice), the Board shall determine whether to require the 

applicant to complete an adaptation period or take an aptitude test (and, if it is an 

adaptation period the Board determines that it shall require the applicant to 

complete, the duration of that period shall be the same as the duration stated in the 

notice for the purposes of subparagraph (ii) - якщо заявник не може обратись 

мiж двома альтернативами (i повiдомляє у письмовiй формi своє рiшення у 

цьому вiдношеннi до Ради у термiн, визначений для цiєї мети в повiдомленнi), 

Правлiння визначає, чи вимагати вiд заявника завершити перiод адаптацiї 

або пройти тест на здiбностi (i якщо це перiод адаптацiї, Комiсiя визнає, 

що вона вимагатиме вiд заявника заповнення, тривалiсть цього перiоду буде 

такою самою, як тривалiсть, зазначена в повiдомленнi для цiлей (пiдпункт 

ii) [44]  

Оскiльки граматика тiсно пов'язана з лексикою, значна кiлькiсть 

перекладацьких трансформацiй має змiшаний характер, тобто при перекладi 
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вiдбуваються одночасно лексичнi та граматичнi змiни. Такi лексично- 

граматичнi трансформацiї називаються змiшаними i складаються з 

розглянутих вище граматичних трансформацiй та рiзного роду лексичних 

трансформацiй (генералiзацiя, специфiкацiя, контекстуальна замiна тощо).  

Вмiння та навички перекладацьких трансформацiй становлять iстотний 

компонент компетенцiї перекладача, i тому їх виробленню та правильному 

застосуванню слiд надавати належної уваги. Застосування трансформацiй у 

перекладi має спрямовуватися на адекватну передачу смислу оригiналу та 

враховувати норми мови перекладу Обов’язково використовуються 

трансформацiї при перекладi вiдсутнiх в українськiй мовi граматичних явиш 

англiйської мови. 
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РОЗДIЛ 3 

ОХОРОНА ПРАЦI ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦIЯХ 

 

В данiй дипломнiй роботi розглядається тема «Особливостi перекладу 

текстiв будiвельних стандартiв», яка передбачає наявнiсть робочого мiсця. 

Серед основних примiщень, де проводяться роботи у галузi перекладу, 

можуть бути офiснi та адмiнiстративнi примiщення, бiблiотеки, архiви, 

житлово-побутовi та технiчнi примiщення.  

Також слiд пам’ятати, що специфiка дiяльностi у галузi перекладу, 

може охоплювати роботи на вiдкритiй мiсцевостi iз рiзною складнiстю 

рельєфу, погодних умов, наявнiстю рiзного роду бiологiчних чинникiв 

ризику (флора, фауна тощо). Слiд також враховувати, що примiщення де 

проводяться роботи можуть бути розташованi на територiї промислових 

пiдприємств. У цьому випадку до перелiку основних потенцiйних небезпек, 

що присутнi в офiсних примiщеннях, слiд додати потенцiйнi небезпеки 

характернi для територiї цих пiдприємств (наприклад, наявнiсть в атмосферi 

шкiдливих речовин, якi є продуктами технологiчних процесiв на 

пiдприємствi). 

Обладнання, яке використовується у галузi перекладу, можна умовно 

роздiлити на двi групи: 

а) обладнання, яке безпосередньо забезпечує робочий процес 

(наприклад, комп’ютерна та рiзноманiтна периферiйна технiка при роботах в 

офiсi); 

б) обладнання, яке пiдтримує комфортнi умови працi (наприклад, 

опалювальнi прилади, кондицiонери, iонiзатори повiтря для забезпечення 

оптимальних параметрiв мiкроклiмату в примiщеннях). 
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3.1. Аналiз потенцiйних небезпек 

 

При роботi в офiсному примiщеннi, де проводяться роботи у галузi 

перекладу, можуть мати мiсце такi потенцiйнi небезпеки: 

1) ураження електричним струмом, у наслiдок несправностi 

електрообладнання, невиконання правил технiки безпеки при користуваннi 

електричним обладнанням, що може призвести до електротравм або 

летального наслiдку; 

2) механiчне травмування в наслiдок не рацiонального 

розташування робочих мiсць; 

3) нервово-психiчнi навантаження в наслiдок специфiки 

виконуваних робiт, що призводить до захворювань загального характеру; 

4) негативнi вiдносини у колективi в наслiдок постiйних емоцiйних 

зривiв, якi призводять до пiдвищених емоцiйних навантажень; 

5) кiстково-м’язовi порушення, у зв’язку з тривалим статичним 

напруженням м’язiв спини, шиї, рук i нiг, що призводить до ушкодження 

опорно-рухового апарату; 

6) негативний вплив електромагнiтних, в тому числi i 

рентгенiвських випромiнювань при використаннi монiторiв персональних 

комп’ютерiв (далi ПК) з електронно-променевою трубкою, що призводить до 

погiршень зору, зниження iмунiтету; 

7) недостатнє освiтлення виробничих примiщень i робочих мiсць, у 

зв'язку з несправнiстю, або хибного вибору освiтлювальних приладiв, що 

призводить до погiршення зору; 

8) пiдвищений рiвень шуму, який створюється перетворювачем 

напруги електронно-обчислювальної машини (далi ЕОМ), її технiчною 

периферiєю, а також людьми, що працюють у примiщеннi, I який призводить 

до погiршення слуху; 
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9) незадовiльнi параметри мiкроклiмату робочого мiсця, у зв’язку iз 

вiдсутнiстю приладiв, що забезпечують необхiдний повiтрообмiн та 

опалювальної системи, якi можуть викликати загальнi захворювання; 

10) вiрогiднiсть загоряння, у зв’язку iз несправнiстю електричного 

обладнання, недотримання, або порушення правил протипожежної безпеки 

обслуговчим персоналом, що призводить до пожежi; 

11) неправильнi дiї персоналу в умовах надзвичайних ситуацiй, якi 

призводять до панiки та загибелi людей; 

12) погана органiзацiя керiвництвом робочого графiку, вiдсутнiсть 

можливостi у працiвникiв робити перерву у роботi, що у свою чергу може 

призвести до цiлої низки негативних ефектiв: перевтомлення, низька 

продуктивнiсть працi, низька стресостiйкiсть, порушення зору, проблеми з 

опорно-руховим апаратом i т.п. 

13) вiдсутнiсть мотивацiї у працiвникiв, що призводить до 

формування зниженого рiвня вiдповiдальностi, прагнення розвивати свої 

професiйнi навички, бажання якiсно виконувати свої обов’язки, що у свою 

чергу може призвести до конфлiктних ситуацiй з керiвництвом та колегами, а 

далi до нервових зривiв, зниження самооцiнки, розладiв психiки i т.п. 

 

 

3.2. Заходи по забезпеченню безпеки 

 

Для забезпечення безпеки у офiсних примiщеннях на робочому мiсцi 

iснують рiзноманiтнi заходи.  

У примiщеннi офiсу застосовується широке рiзноманiття 

електроприладiв: персональнi комп’ютери, принтери, ксерокси, факси, 

освiтлювальнi прилади, кондицiонери, побутовi електроприлади тощо. 

Небезпека ураження електричним струмом при використаннi цих приладiв 

з'являється при недотриманнi заходiв обережностi, а також при вiдмовi або 

несправностi цього обладнання. Наслiдки ураження електричним струмом 
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залежать вiд багатьох факторiв: опору органiзму, величини, тривалостi дiї, 

роду i частоти струму, шляхiв його проходження через життєво важливi 

органи, умов зовнiшнього середовища. 

Для запобiгання ураження електричним струмом встановлено 

електроустаткування, яке вiдповiдає вимогам: ПУЕ («Правила устрою 

електроустановок») i ГОСТ 12.1.030-81 (2001) «ССБТ. Электробезопасность. 

Защитное заземление, зануление», величина опору захисного заземлення 

електрообладнання примiщення – 4 Ом; НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила 

устройства электроустановок. Электрооборудование специальных 

установок»», примiщення, в якому розташовуються ЕОМ, рiзноманiтне 

устаткування, вiдноситься до класу пожежонебезпечної зони П-IIа, тому 

передбачений мiнiмальний ступiнь захисту iзоляцiї обладнання IР44; ГОСТ 

12.1.009-76 (1999) «ССБТ. Электробезопасность.  

Термины и определения» обладнання офiсу має подвiйну iзоляцiю, яка 

складається з робочої та додаткової iзоляцiї; ГОСТ 12.2.007.0-75* (2001) 

«ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» 

ЕОМ, периферiйнi пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, 

ремонту та налагодження ЕОМ по способу захисту людини вiд ураження 

електричним струмом, належать до I класу, оскiльки мають подвiйну 

iзоляцiю, елемент для заземлення та провiд для приєднання до джерела 

живлення, що має заземлювальну жилу i вилку з заземлювальним контактом. 

Експлуатацiя електроустановок i електроустаткування проводиться 

вiдповiдно до НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатацiї 

електроустановок» та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатацiї 

електроустановок споживачiв». 

Ймовiрнiсть механiчного травмування може виникнути внаслiдок не 

рацiонального розташування робочих мiсць, захаращення робочих мiсць або 

у зв’язку з недбалiстю та неуважнiстю обслуговчого персоналу. Для 

виключення травматизму зроблено бiльш зручне та рацiональне 

розташування робочих мiсць, таким чином збiльшена вiдстань мiж ними. 
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У зв’язку зi стресовими ситуацiями та нервово-емоцiйними 

навантаженнями у працiвникiв може виникнути ймовiрнiсть захворювань 

загально-невротичного характеру. 

З метою зниження нервово-емоцiйного напруження, стомлення 

зорового аналiзатора, полiпшення мозкового кровообiгу, подолання 

несприятливих наслiдкiв гiподинамiї, запобiгання втоми, передбаченi 

перерви у роботi – 15 хвилин кожнi двi години, а також спецiально обладнане 

примiщення – кiмната вiдпочинку. 

Для оптимiзацiї вiдносин у колективi проводяться тренiнги з 

залучанням психологiв на теми: «Адаптацiя у новому колективi», «Поведiнка 

в суспiльствi». 

Для запобiгання кiстково-м’язових порушень у зв’язку з тривалим 

статичним напруженням м'язiв спини, шиї, рук i нiг необхiдно виконувати 

фiзичнi вправи 2-3 рази протягом робочого часу. 

З метою запобiгання перевтоми працiвникiв та зниження рiвня їх 

дiєздатностi та продуктивностi їх працi керiвництво повинно зазначити в 

регламентi працi (згiдно зi ст. 50-65 КЗпП) тривалiсть робочого дня, а в 

залежностi вiд цього кiлькiсть та тривалiсть перерв у достатньому об’ємi для 

того, щоб вiдновити фiзичнi сили, здiйснити приймання їжi, вiдпочити 

морально та психiчно. КЗпП передбачає оснащення робочого примiщення 

куточком для вiдпочинку (зручнi меблi, якi вiдрiзняються вiд тих, якi 

працiвник має на своєму персональному робочому мiсцi). 

Керiвник забезпечує регулярнi лекцiї о необхiдностi проведення 

регулярних пауз в роботi, ознайомлення працiвникiв зi способами у короткий 

час зняти навантаження з органiв зору, опорно-рухового апарату, а також 

психiчне та моральне навантаження.  

З метою запобiгання виникнення конфлiктних ситуацiй з керiвництвом 

та колегами, зниження самооцiнки працiвникiв, розладiв психiки та появи 

приводiв для нервових зривiв керiвництво пiдприємства передбачає 

регулярне проведення зборiв, на яких пiдводяться пiдсумки виконаної 
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роботи, вiдзначаються успiхи працiвникiв та вони заохочуються до 

безперервного удосконалення навичок та професiональних вмiнь 

працiвникiв. 

Також при необхiдностi передбаченi iндивiдуальнi бесiди з 

працiвниками з метою представлення їм можливостi  у комфортних 

обставинах подiлитися тим, що їх турбує або не влаштовую. Керiвник має 

мати особливий пiдхiд до кожного працiвника та слiдкувати за тим, що б вiн 

чiтко розумiв, якими є його обов’язки i для чого вiн мусить їх виконувати; 

бути впевненим, що кожен спiвробiтник отримує гiдну винагороду i не 

вiдчуває себе на тлi своїх колег обдiленим. 

Керiвництво забезпечує можливiсть працiвникiв до кар’єрного росту, 

або при вiдсутностi такої можливостi повiдомляє про це в момент 

працевлаштування.  

 

 

3.3. Заходи по забезпеченню виробничої санiтарiї  

 

Для забезпечення безпеки виробничої санiтарiї та гiгiєни працi на 

робочому мiсцi є декiлька видiв заходiв. 

Внаслiдок роботи за ПК, на фiзiологiю людини негативно впливають 

електромагнiтнi випромiнювання. Щоб зменшити наслiдки впливу на людину 

та знизити негативнi показники у робочiй зонi до допустимих значень, згiдно 

з ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности», вироби, якi створюють електромагнiтнi поля, повиннi мати 

захиснi елементи (екрани, поглиначi i т.п.).  

Вимоги до захисних елементiв повиннi бути вказанi в стандартах та 

технiчних умовах на конкретнi види виробiв. Згiдно з НПАОП 0.00-1.28-10 

«Правила охорони працi пiд час експлуатацiї електронно-обчислювальних 

машин» та ДСанПiН 3.3.2.007-98 «Державнi санiтарнi правила i норми 

роботи з вiзуальними дисплейними термiналами електронно-
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обчислювальних машин», на робочих мiсцях обладнаних ПК встановленi 

рiдкокристалiчнi монiтори, якi не є джерелами рентгенiвського та 

електромагнiтного випромiнювань. 

Основними причинами недостатньої або нерацiональної  освiтленостi 

робочих мiсць є несправнiсть або нерацiональний вибiр освiтлювальних 

приладiв. 

Незадовiльна освiтленiсть на робочому мiсцi або на робочiй зонi може 

бути причиною зниження продуктивностi та якостi працi, отримання травм. 

Недостатнє освiтлення викликає зоровий дискомфорт, що виражається у 

вiдчуттi незручностi або напруженостi. Тривале перебування в умовах 

зорового дискомфорту призводить до розсiювання уваги, зменшення 

зосередженостi, зоровiй i загальнiй втомi. 

У офiсному примiщеннi, згiдно ДБН В.2.5-28-2006 «Iнженерне 

обладнання будинкiв i споруд. Природне i штучне освiтлення» передбачене 

природне та штучне освiтлення. Природне освiтлення здiйснено через 

свiтловi прорiзи, якi забезпечують коефiцiєнт природної освiтленостi (КПО) 

не нижче 1,5%. Для захисту вiд прямих сонячних променiв, якi створюють 

прямi та вiдбитi вiдблиски на поверхнi екранiв i клавiатури, передбачено 

сонцезахиснi пристрої, на вiкнах встановленi жалюзi або штори. 

Проведемо розрахунок штучного освiтлення офiсного примiщення.  

Маємо такi вихiднi данi: розмiри примiщення (А х B x H) – 14 х 9 х 3, 3 

м, тип свiтильника: растровий вбудований свiтильник ЛВО, L/h – 1, 4, колiр 

стелi, стiн, пiдлоги (ρст, ρс, ρп) – 50%, 30%, 10%.  

 

Розраховуємо кiлькiсть рядiв свiтильникiв у примiщеннi  : 

 hLhH

B
N

p

p
/)( −

=  

  

де: B – ширина примiщення, м; 

     H – висота примiщення, м; 
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    ph  – висота робочої поверхнi, м; 

    hL /   – числове значення коефiцiєнта свiтильника.  

=pN
4,1)8,03,3(

9

−
  = 2, 5714 = 3 шт 

Визначаємо максимально припустиму вiдстань мiж рядами 

свiтильникiв  maxL : 

pN

B
L =max  

де:  B  – ширина примiщення, м; 

    
pN  – кiлькiсть рядiв свiтильникiв у примiщеннi, шт.  

3
3

9
max =L м; 

Визначаємо значення iндексу примiщення i, що характеризує 

спiввiдношення розмiрiв освiтлювального примiщення i висоти розмiщення 

свiтильникiв: 

)()( BAhH

BA
i

p +−


=  ;                                

де:  A – довжина примiщення, м; 

     B – ширина примiщення, м; 

     H – висота примiщення, м; 

    ph  – висота робочої поверхнi, м.  

1913,2
235,2

126

)914()8,03,3(

914
=


=

+−


=i  ; 

 Визначити значення коефiцiєнта використання свiтлового потоку η, 

створюваного свiтильниками вибраного типу. 

η = 51% 

Визначаємо сумарний свiтловий потiк освiтлювальної установки у 

даному примiщенi  Ф : 

 


zkBAE
Ф зH 

=  
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де:  HE  – рiвень нормованого загального освiтлення, лк; 

    A  – довжина примiщення, м; 

     B – ширина примiщення, м; 

    зk   – коефiцiєнт запасу (для люмiнесцентних ламп  4,1=зk ); 

      z – коефiцiєнт нерiвномiрностi (мiнiмальної) освiтленостi 

(вiдношення середньої освiтленостi до мiнiмальної освiтленостi), як правило 

дорiвнює (для люмiнесцентних ламп  =1, 1); 

       – коефiцiєнт використання свiтлового потоку.  

18,114141
51,0

1,14,1914300
=


=Ф лм; 

 

Визначаємо умовну загальну кiлькiсть свiтильникiв у примiщенi  

свN : 

max
2L

BA
Nсв


=  

де:  A  – довжина примiщення, м; 

    B  – ширина примiщення, м; 

    maxL  – максимально припустима вiдстань мiж рядами свiтильникiв, м.  

14
3

914
2

=


=

свN   шт; 

Розраховуємо свiтловий потiк умовного джерела свiтла  

лФ : 



 =
л

л
N

Ф
Ф  

де:   Ф – сумарний свiтловий потiк освiтлювальної установки, лм; 

     

лN – загальна кiлькiсть ламп у свiтильнику, яка розраховується за 

формулою: 

  56414 ===  nNN свл
шт; 

де:  n  – кiлькiсть ламп у свiтильнику, шт.  

 2038
56

114141
==

лФ  лм; 
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Вибираємо тип стандартної лампи з найближчим значенням 

фактичного свiтлового потоку лампи Фл i знаходимо коефiцiєнт m 

(спiввiдношення мiж розрахунковим свiтловим потоком лампи та фактичним 

свiтловим потоком вибраної стандартної лампи Фл): 

698,1
1200

2038
===



л

л

Ф

Ф
m  

Визначаємо оптимальну (фактичну) кiлькiсть свiтильникiв у 

примiщеннi  свN : 

mNN свсв =   

де:   

свN – умовна загальна кiлькiсть свiтильникiв у примiщенi, шт.  

    m  – спiввiдношення мiж розрахунковим свiтловим потоком лампи та 

фактичним свiтловим потоком вибраної стандартної лампи.  

247,23698,114 ===свN шт; 

Визначаємо фактичну кiлькiсть ламп у примiщеннi  лN : 

nNN свл = , 

де:  свN – оптимальна (фактична) кiлькiсть свiтильникiв у примiщеннi, 

шт; 

    n  – кiлькiсть ламп у свiтильнику, шт.  

96424 ==лN   шт; 

Визначаємо загальну розрахункову освiтленiсть Ер у примiщеннi, що 

створюється при застосуваннi стандартних ламп: 

zkBA

NФ
E

з

лл
р




=


 

де:  лФ  – фактичний свiтловий потiк вибраної стандартної лампи, лм; 

   лN   – фактична кiлькiсть ламп у примiщеннi, шт; 

       – коефiцiєнт використання свiтлового потоку; 

    A  – довжина примiщення, м; 

    B  – ширина примiщення, м; 

     зk  – коефiцiєнт запасу; 
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    z   – коефiцiєнт нерiвномiрностi (мiнiмальної) освiтленостi.  

 

  8,302
1,14,1914

51,0961200
=




=




=

zkBA

NФ
E

з

лл

р


лк.  

 

Отже, загальна розрахункова освiтленiсть дорiвнює 302,8 лк, що 

вiдповiдає нормам освiтленостi робочого примiщення. 

Рiвнi звукового тиску в октавних смугах частот, рiвнi звуку та 

еквiвалентнi рiвнi звуку на робочих мiсцях примiщення вiдповiдають 

вимогам ДСанПiН 3.3.2.007-98 «Державнi санiтарнi правила i норми роботи з 

вiзуальними дисплейними термiналами електронно-обчислювальних машин» 

[18] та ДСН 3.3.6.037-99 «Санiтарнi норми виробничого шуму, ультразвуку 

та iнфразвуку». Зниження рiвня шуму в примiщеннi здiйснено за допомогою: 

1) використання бiльш сучасного обладнання; 

2) розташування принтерiв та рiзноманiтного устаткування 

колективного користування на значнiй вiдстанi вiд бiльшостi робочих мiсць 

працiвникiв; 

3) переведення жорсткого диска в режим сну (Stаndby), якщо 

комп'ютер не працює протягом визначеного часу; 

4) використання блокiв живлення ПК з вентиляторами на гумових 

пiдвiсках; 

Неправильне проектування або несправнiсть систем опалення та 

вентиляцiї в примiщеннi офiсу може призвести до негативних впливiв на 

здоров’я працiвникiв у виглядi простудних захворювань, перегрiвань, 

проблем iз дихальними шляхами тощо. 

Метеорологiчнi умови в примiщеннi офiсу – температура повiтря, 

вiдносна вологiсть повiтря й швидкiсть його перемiщення вiдповiдають 

встановленим санiтарно-гiгiєнiчним вимогам ДСН 3.3.6.042-99 «Державнi 

санiтарнi норми мiкроклiмату виробничих примiщень» i ГОСТ 12.1.005-88 

(1991) «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
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рабочей зоны». Роботи в офiсному примiщеннi, належать до категорiї Iб - 

легка робота, тому передбаченi наступнi оптимальнi значення параметрiв 

мiкроклiмату: 

- у холодний перiод року: температура 21-23 С; вiдносна вологiсть:       

40-60%;  швидкiсть перемiщення повiтря: 0,1 м/с; 

- у теплий перiод року: температура 22-24 С; вiдносна вологiсть: 40-

60%;  швидкiсть перемiщення повiтря: 0,2 м/с. 

Забезпечення таких параметрiв мiкроклiмату досягається оснащенням 

примiщень пристроями кондицiонування, вентиляцiї та дезодорацiї повiтря, 

системами опалювання. 

Оптимальнi рiвнi позитивних (n+) i негативних (n-) iонiв у повiтрi 

примiщення з ВДТ вiдповiдають вимогам ГН 2152-80 «Санiтарно-гiгiєнiчнi 

норми допустимих рiвнiв iонiзацiї повiтря виробничих та громадських 

примiщень» i становить: n+=1500-30000 (шт. на 1см3); n- = 3000-5000 (шт. на 

1см3). Пiдтримку оптимального рiвня легких позитивних i негативних 

аероiонiв у повiтрi на робочих мiсцях забезпечуються за допомогою 

бiполярних коронних аероiонiзаторiв. 

 

 

3.4. Заходи з пожежної безпеки 

 

Пожежа − неконтрольоване горiння поза спецiальним вогнищем, що 

розповсюджується в часi i просторi.  

Залежно вiд агрегатного стану й особливостей горiння рiзних горючих 

речовин й матерiалiв пожежi за ДБН В.1.1.7–2002 «Пожежна безпека об’єктiв 

будiвництва» подiляються на 5 класiв (А, В, С, D, E).  

Даний тип примiщення, у якому проводиться написання дипломного 

проекту, (S=14*9=126м2) ми вiдносимо до категорiї Д.  

У примiщеннях категорiї Д, зокрема в примiщеннi, де виконуються 

роботи при написаннi дипломного проекту, можуть виникнути пожежi класу 
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А − пожежi твердих речовин, переважно органiчного походження, горiння 

яких супроводжується тлiнням (деревина, текстиль, папiр) i класу Е 

(додатковий) − пожежi, пов’язанi з горiнням електроустановок. Вiрогiднiсть 

загорянь може бути пов’язана iз несправнiстю електричного обладнання, 

недотримання, або порушення правил протипожежної безпеки. 

Для забезпечення пожежної безпеки передбачено виконання 

органiзацiйних та технiчних заходiв. Технiчнi заходи базуються на виборi 

типу первинних засобiв пожежогасiння та визначення їх необхiдної кiлькостi, 

згiдно з ГОСТ 12.1.004-91 «Пожежна безпека. Загальнi вимоги». 

Для лiквiдацiї пожежi у початковiй стадiї їх розвитку силами персоналу 

об’єктiв застосовуються первиннi засоби пожежогасiння. До них вiдносяться: 

вогнегасники, пожежний iнвентар (покривала з негорючого 

теплоiзоляцiйного полотна, ящики з пiском, бочки з водою, пожежнi вiдра, 

совковi лопати, ломи, сокири тощо), системи автоматичного пожежогасiння.  

Для примiщення категорiї Д, де проводиться перекладацька дiяльнiсть 

та написання дипломної роботи, площею 126 м2 необхiдним є наявнiсть 2х  

вуглекислотних вогнегасникiв мiсткiстю 5(8).  

Примiщення обладнують автоматичними установками 

пожежосповiщення та пожежогасiння, якi спрацьовують автоматично при 

перевищеннi порогових значень температури або наявностi продуктiв 

горiння у примiщеннi. Для офiсних примiщень, де проводиться 

перекладацька дiяльнiсть, рекомендуються димовi, тепловi або свiтловi 

пожежнi сповiщувачi. Використовують водянi, пiннi, газовi, порошковi, 

аерозольнi автоматичнi пристрої пожежогасiння дренчерного або 

спринклерного типу. У примiщеннях даного типу, де виконується робота по 

написанню дипломної роботи, є доцiльним використання автоматичних 

систем пожежогасiння у зв’язку з наявнiстю паперових архiвiв, ЕОМ та 

iншого електричного обладнання.  
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3.5. Заходи безпеки у надзвичайних ситуацiях 

 

Iнженерно-технiчнi заходи, спрямованi на пiдвищення стiйкостi 

виробничих об’єктiв до впливу свiтлового випромiнювання, вторинних 

факторiв ядерного вибуху, проникаючої радiацiї i радiоактивного зараження. 

Стiйкiсть роботи об’єкта господарської дiяльностi – це здатнiсть його в 

умовах НС випускати продукцiю у запланованому обсязi та визначеної 

номенклатури, а у разi слабких та середнiх руйнувань або порушення 

матерiального постачання – вiдновлювати виробництво власними силами у 

короткий термiн. 

На стiйкiсть роботи об’єкта впливають такi фактори: 

-  захищенiсть робiтникiв та службовцiв вiд уражальних факторiв у НС; 

- здатнiсть iнженерно-технiчного комплексу об’єкта (будiвель, споруд, 

обладнання та комунально-енергетичних мереж) протистояти руйнiвнiй дiї 

уражальних факторiв аварiй, катастроф, стихiйного лиха та сучасної зброї; 

- надiйнiсть постачання об’єкта електроенергiєю, водою, паливом, 

комплектуючими та сировиною; 

- пiдготовленiсть об’єкта до проведення аварiйно-рятувальних та 

вiдновлюваних робiт; 

- оперативнiсть управлiння виробництвом та здiйсненням заходiв ЦЗ у 

НС. 

Пiдвищення стiйкостi об’єкта досягають проведенням комплексу 

iнженерно-технiчних, технологiчних, органiзацiйних заходiв. 

До iнженерно-технiчних заходiв належать роботи, що забезпечують 

стiйкiсть виробничих будiвель i споруд, обладнання та комунально-

енергетичних систем. 

Заходи щодо пiдвищення стiйкостi подiляють на 4 групи в залежностi 

вiд виду елементiв об’єкту. Для будiвель цими засобами є встановлення 

додаткових колон та ферм перекриття, пiдкосiв або контрфорсiв, 

обвалювання цокольної частини ґрунтом. Для верстатiв – встановлення над 
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ними захисних ковпакiв та навiсiв; пiдсилення крiплення верстатiв до 

фундаменту. Для трубопроводiв та кабельних лiнiй  проводять заглиблення їх 

пiд землею, встановлення на металевих естакадах або здiйснюють 

кiльцювання системи. До загальних заходiв вiдносяться створення резервних 

запасiв обладнання, апаратури, матерiалiв для вiдновлення виробництва. 

Iнженерно-технiчнi заходи мають забезпечити пiдвищену стiйкiсть 

виробничих споруд, технологiчних лiнiй, устаткування, комунiкацiй об'єкта 

до впливу уражаючих факторiв пiд час надзвичайних ситуацiй, а саме пiд час 

свiтлового випромiнювання, вторинних факторiв ядерного вибуху, 

проникаючої радiацiї i радiоактивного зараження. 

При проведеннi цих заходiв необхiдно враховувати конкретнi умови 

об'єкта. Проте є загальнi органiзацiйнi iнженерно-технiчнi заходи, якi мають 

проводитись на всiх об’єктах. 

1. Забезпечення захисту людей та їх життєдiяльностi. Створення на 

об'єктi надiйної системи оповiщення про загрозу нападу противника, 

радiоактивне забруднення, хiмiчне i бiологiчне зараження, загрозу 

стихiйного лиха i виробничої аварiї. Органiзацiя розвiдки i спостереження за 

радiоактивним забрудненням, хiмiчним i бiологiчним зараженням; 

гiдрометеорологiчне спостереження за рiвнем води, напрямком i швидкiстю 

вiтру, рухом i поширенням хмари радiоактивного забруднення, СДОР i ОР. 

Створення фонду захисних споруд ЦО, запасiв засобiв 

iндивiдуального захисту i забезпечення своєчасної видачi їх населенню. 

Завчасна пiдготовка до масової санiтарної обробки населення i 

знезаражування одягу, органiзацiя взаємодiї з установами охорони здоров’я 

для медичного обслуговування населення у надзвичайних ситуацiях. 

Пiдготовка до евакуацiї населення, розмiщеного в зонах можливих 

руйнувань i катастрофiчного затоплення. Завчасна пiдготовка мiсць 

евакуацiї, органiзацiя прийому евакуйованого населення на територiю 

населених пунктiв. 
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2. Захист цiнного й унiкального устаткування. Захистити цiнне i 

унiкальне устаткування можна завдяки проведенню iнженерно-технiчних 

заходiв, щоб зменшити небезпеку пошкодження i руйнування цiнного й 

унiкального устаткування, станкiв з програмним керуванням, шлiфувальних, 

токарних, розточних, зубофрезерних, пресових станкiв, автоматичних 

конвеєрних лiнiй та iншого устаткування. 

Варiантами такого захисту є розмiщення зазначеного устаткування в 

заглиблених примiщеннях а також використання спецiальних захисних 

пристосувань, закрiплення станкiв на фундаментах, застосування 

контрфорсiв для пiдвищення стiйкостi проти перекидання обладнання 

Для забезпечення стiйкостi роботи об’'єктiв повиннi проводитись 

iнженерно-технiчнi заходи на мережах комунального господарства з метою 

захисту джерел тепла iз заглибленням у ґрунт комунiкацiй. Котельнi слiд 

розмiщувати в спецiальному окремо розмiщеному примiщеннi. 

Якщо об’єкт одержує тепло з мiської теплоцентралi, необхiдно 

провести заходи для забезпечення стiйкостi трубопроводiв i розподiльних 

пристроїв, пiдведених до об’єкта. 

Теплова мережа має будуватися за кiльцевою системою з 

прокладанням труб у спецiальних каналах зi з’єднанням паралельних 

дiлянок. Для вiдiмкнення пошкоджених дiлянок мають бути встановленi 

запiрнорегулючi засувки, вентилi та iн. Цi пристосування необхiдно 

розмiщувати в оглядових колодязях, на територiї, що не завалюється при 

руйнуваннi будiвель. 

Система каналiзацiї має будуватись окремо: одна для дощових, друга 

для промислових i господарських вод. На об’єктi має бути не менше двох 

виводiв з пiдключенням до мiських каналiзацiйних колекторiв, а також 

виводи i колодязi з аварiйними засувками на об'єктових колекторах з 

iнтервалом 50 м на територiї, що не завалюється, для аварiйного скидання 

неочищеної води в найближчi штучнi та природнi заглиблення. 
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На деяких промислових об’єктах є системи для забезпечення технологiї 

виробництва: для подання кисню, амiаку, стиснутого повiтря та iнших рiдких 

i газових реактивiв. Для цих систем розробляють заходи для запобiгання 

виникнення вторинних факторiв зброї, стихiйних лих та виробничих аварiй i 

катастроф. 

6. Забезпечення стiйкостi роботи паливно-енергетичного комплексу i 

водопостачання. Створення резерву енергетичних потужностей за рахунок 

автономних пересувних електростанцiй, а також мiсцевих джерел 

електроенергiї. Пiдготовка автономних електростанцiй до роботи за 

спецiальним режимом (графiком) для забезпечення технологiчних процесiв 

виробництва, для яких неможливi тривалi перерви в електропостачаннi. 

З метою попередження аварiй на електричних мережах необхiдно 

установити автоматичну систему вiдключення при виникненнi перенапруги. 

Повiтрянi лiнiї електропостачання замiнити на пiдземно-кабельнi. 

Щоб не допустити зупинки пiдприємства через дефiцит палива, 

необхiдно пiдготуватись для роботи на рiзних видах палива: нафта, вугiлля, 

газ. 

Для пiдвищення стiйкостi забезпечення водою слiд провести такi 

заходи. Необхiдно створити основнi та резервнi джерела водопостачання. Як 

резервне джерело краще мати артезiанську свердловину, яку необхiдно 

пiд’єднати до системи водопостачання. Крiм того, воду можна брати з 

близько розмiщеної природної водойми або спорудити штучну водойму чи 

резервуари з обладнанням пристроїв для збору i перекачування води. 

Всi дiлянки водопостачання повиннi бути заглибленi в ґрунт з 

обладнанням пожежних гiдрантiв i пристроїв для вiдiмкнення пошкоджених 

дiлянок. Локальнi мережi водопостачання окремих великих пiдприємств 

варто з’єднати iз загальномiською системою водопостачання в єдине кiльце. 

Пiдвищенню стiйкостi забезпечення водою сприяє подавання води 

безпосередньо в мережу поза водонапiрними баштами, спорудження 

обвiдних лiнiй для подання води поза пошкодженими спорудами. 
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Завчасне вжиття заходiв захисту вододжерел, водопровiдних споруд, 

свердловин i шахтних колодязiв вiд забруднення радiоактивними 

речовинами, зараження хiмiчними та бiологiчними засобами. 

7. Стiйкiсть роботи автотранспортної та iншої технiки, технологiчного 

обладнання i механiзмiв. Органiзацiя своєчасного оповiщення гаража, 

технологiчного парку, їх керiвникiв, водiїв, механiзаторiв про загрозу 

надзвичайної ситуацiї. 

Пiдготовка автотранспортної технiки до проведення робiт в умовах 

радiоактивного забруднення, хiмiчного бiологiчного зараження i 

свiтломаскування. 

Пристосування i використання всiх видiв транспортних засобiв для 

евакуацiї населення i перевезення потерпiлих. 

Пiдвищення стiйкостi роботи об'єктiв народного господарства в 

надзвичайних умовах 

Розробка пристосувань i технологiчних процесiв для вiдбору 

потужностей тракторiв i автомобiлiв з метою приведення в дiю 

електрогенераторiв i технологiчного обладнання, насосiв для подачi води до 

мiсця споживання зi свердловин, вiдкритих водойм i шахтних колодязiв. 

8. Забезпечення стiйкого постачання об’єкта. Для забезпечення 

виробництва продукцiї необхiднi електроенергiя, паливо, мастила, засоби 

захисту рослин, мiндобрива, профiлактичнi й лiкувальнi препарати 

ветеринарної медицини, запаснi частини, сировина та iншi матерiально-

технiчнi засоби.  

Забезпечення об’єктiв цими ресурсами дасть можливiсть випускати 

необхiдну продукцiю в надзвичайних умовах мирного i воєнного часу. Тому 

повиннi проводитись такi заходи, якi б забезпечили стiйкiсть постачання i 

сприяли пiдвищенню захисту мережi електро-, водо-, газопостачання, 

транспортних комунiкацiй i джерел постачання всiм необхiдним для 

забезпечення функцiонування галузей сiльського господарства в 

надзвичайних умовах. 
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З метою попередження аварiй на електричних мережах необхiдно 

встановити автоматичну систему вiдiмкнення перенапруги. Повiтрянi лiнiї 

електропостачання слiд замiнити на пiдземно-кабельнi. 

Газ використовується як паливо i на хiмiчних пiдприємствах у 

технологiчному процесi. Для безперебiйного забезпечення газом, газовi 

мережi необхiдно пiдводити до об’єкта з двох напрямкiв, якi мають бути 

з’єднанi в єдине кiльце з обладнанням для можливого дистанцiйного 

автоматичного управлiння й у разi необхiдностi вiдiмкнення пошкоджених 

дiлянок. 

На великих пiдприємствах необхiдно мати пiдземнi мiсткостi iз 

закачаним резервним газом. 

На пiдприємствах, де використовується пара, необхiдно захистити 

джерела його постачання, заглибити в ґрунт комунiкацiї паропостачання i 

встановити запiрнi пристосування. 

Передбачити, на випадок перебоїв в постачаннi пiдприємствами-

сумiжниками, створення мiсцевих матерiалiв, сировини для виготовлення 

комплектувальних виробiв i iнструментiв силами свого пiдприємства. 

В даному роздiлi дипломної роботи було проведено аналiз потенцiйних 

небезпек; виявленi заходи по забезпеченню безпеки, по забезпеченню 

виробничої санiтарiї та гiгiєни працi. Було описано основнi джерела та 

причини виникнення небезпеки пiд час виконання дипломного проекту. 

Стисло окреслено негативнi наслiдки впливу небезпек на органiзм 

працiвникiв. Нами зазначено заходи для зниження або виключення 

негативного впливу даної небезпеки на працiвникiв. При проведеннi даного 

аналiзу було зроблено  посилання на використанi нормативно-правовi акти. 

Ми провели розрахунки  загальної освiтленостi (302,8 лк) i виявили, що 

вона вiдповiдає нормам освiтленостi робочого примiщення. 

У ходi роботи було розглянуто заходи з пожежної безпеки обранi для 

примiщення, де виконуються роботи при виконаннi дипломного проекту, при 

цьому було описано примiщення з точки зору небезпеки загорянь, визначено 
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класи пожеж, що можуть виникнути у даному примiщеннi, визначено 

категорiї пожежо- та вибухонебезпечностi примiщення, обранi первиннi 

засоби пожежогасiння та обґрунтування доцiльнiсть використання 

автоматичних систем пожежогасiння у примiщеннi, де виконуються роботи 

при виконаннi дипломного проекту. 

В останньому пiдроздiлi ми розглянули iнженерно-технiчнi заходи, 

спрямованi на пiдвищення стiйкостi виробничих об’єктiв до впливу 

свiтлового випромiнювання, вторинних факторiв ядерного вибуху, 

проникаючої радiацiї та радiоактивного зараження. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сучаснi будiвельнi стандарти є нормативною документацiєю, що 

регулює вiдносини мiж всiма учасниками будiвельного процесу: державаою, 

будiвельниками, замовниками будiвельних послуг. Вона призначена 

надавати необхiдну iнформацiю стосовно якостi будiвельних послуг, 

визначаючи основнi поняття галузi i надаючи вiдомостi щодо типiв будiвель, 

їх елементiв, типiв матерiалiв, видiв робiт тощо. Такi тексти вiдносяться до 

офiцiйно-дiлового стилю i характеризуються точнiстю, яснiстю, 

лаконiчнiстю, стислiстю й послiдовнiстю; дотриманням певної структури 

документа, суворою регламентацiєю тексту (параграфи, пункти, роздiли, 

абзаци); використанням слiв у прямому значеннi; вживанням усталених 

форм, високою стандартизованiстю тексту; прямим порядком слiв у реченнi 

та iн. Але вони також не позбавленi ознак наукового-тексту, а саме його 

науково-довiдковим рiзновидом, оскiльки надають довiдкову iнформацiю, i 

характеризуються вiдсутнiстю образностi, використанням термiнологiї з 

галузi будiвництва тощо.  

За структурою україномовнi будiвельнi стандарти майже не 

вiдрiзняються вiд англомовних, оскiльки останнi були взятi за основу при 

розробцi українських документiв. Стандарти зазвичай складаються з роздiлiв 

та додаткiв. У першому роздiлi, як правило, йдеться про сферу застосування 

стандарту. В другому роздiлi мiстяться усi нормативнi посилання. В третьомi 

роздiлi розмiщеннi всi термiни та визначення понять. В четвертому роздiлi 

пояснюються мета й основнi завдання нормування та стандартизацiї. В 

п’ятому роздiлi описуються суб’єкти нормування та стандартизацiї. Шостий 

роздiл надає вiдомостi про об’єктiв нормування та стандартизацiї. Останнiй 

роздiл присвячений видам i позначенням документiв.  

Англiйська термiнологiя будiвельних стандартiв є упорядкованою 

термiносистемою; вона активно поповнюється останнiм часом. Сучасний 

перiод у розвитку термiнологiї будiвництва сформувався пiд впливом 
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високого рiвня промислового виробництва i розвитку багатьох видiв 

прикладних наук, великої кiлькостi вiдкриттiв i винаходiв, продиктованих 

полiпшенням якостi життя, зростаючим iнтересом до комфорту i зручностi, 

до здорового способу життя, спорту, вiдпочинку.  

За цей перiод англомовний термiнологiчний словник будiвельних 

термiнiв збiльшився удвiчi. Поповнення англомовної термiносистеми 

вiдбувається не завдяки однокомпонентним, а багатокомпонентним 

термiнологiчним сполукам.  

Аналiз зiбраного матерiалу показав, що термiносистема будiвельної 

сфери активно i вiльно приймає рiзнi iншомовнi запозичення, причому 

значна частина їх згодом стає iнтернацiональними термiнами, тобто такими, 

якi використовуються не менше, нiж у трьох неспорiднених мовах.  

Дослiдивши лексичнi значення термiносистеми будiвельних стандартiв 

були видiленi наступнi тематичнi групи: 1) види споруд; 2) будiвлi 

рiзноманiтної форми (rectilineаr building – прямолiнiйна будiвля); 3) частини 

будiвель (аttic room – горищне примiщення); 4) структурнi елементи будiвель 

(fence – поручнi, решiтка, огорожа, бар’єр; аrch  – арка); 5) види матерiалiв 

(building cerаmics – будiвельна керамiка); 6) типи конструкцiй (frаme structure 

– каркасна конструкцiя); 7) види дахiв (single-skinned roof – односхилий дах); 

8) види сходiв; 9) рiзнi типи вiкон; 10) назви процесiв (fаcing – облицювання, 

обшивка); 11) види декору споруд (sculpturаl decorаtion – скульптурна 

прикраса). 

Внаслiдок аналiзу вiдiбраних термiнiв були помiченi такi ряди 

синонiмiчних зв’язкiв мiж термiнами дослiджуваної термiносистеми: 1) 

повний збiг словникових дефiнiцiй (tiling – черепиця); 2) неповний збiг 

компонентного складу (drаin pipe – спускна труба, стiчна труба, водостiчна 

труба, вiдвiдна труба – drаinаge chаnnel – стiчний канал, коллектор). 

При перекладi дослiджуваної термiносистеми використувалися чотири 

основнi прийоми, такi як переклад за допомогою лексичного еквiваленту 
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Найпоширенiшим прийомом перекладу є калькування, що пояснюється 

переважаючою кiлькiстю складних слiв серед дослiджуваних нами термiнiв.  

При перекладi пошук необхiдних еквiвалентних вiдповiдностей для 

англомовних будiвельних термiнiв в українськiй мовi допомагає не лише 

знання особливостей даної термiнологiї, а й знання того, що значення слова 

може визначатися як за допомогою словника чи за компонентами складеного 

термiна, так i семантикою словотворчих елементiв. 

Проведений аналiз структурно-граматичних особливостей 

термiнологiчних одиниць галузi будiвельних стандартiв показав, що бiльшу 

їх частину складають однокомпонентнi термiни-iменники. 

Найпродуктивнiшим типом творення таких термiнiв виявився суфiксальний 

спосiб творення. 

Серед багатокомпонентних термiнологiчних одиниць даної галузi 

численною є група термiнiв-словосполучень, що складаються з двох слiв. 

Найпродуктивнiшими структурними моделями творення двокомпонентних 

термiнiв є N+N, А+N та PII+N. Також нерiдко трапляються термiни утворенi 

скороченням – абревiацiєю. 

Нами було з’ясовано, що багатокомпонентнi лексеми, якi складаються 

бiльше, нiж з трьох компонентiв, зазвичай не є «словниковими термiнами», 

тобто у словнику можна знайти українськi вiдповiдники лише окремих 

компонентiв цих термiнiв.  

Англiйськi однокомпонентнi термiни галузi будiвництва було 

перекладено на українську мову за допомогою добору еквiваленту, 

калькування, транскодування, описового перекладу та поєднання деяких з 

цих методiв (транскодування та описовий переклад). Серед термiноодиниць, 

перекладених способом добору словникового вiдповiдника, бiльшу частину 

ми перекладали за допомогою повних еквiвалентiв.  

В англомовнiй термiнологiї будiвництва досить часто вживаються 

рiзного типу скорочення. Проаналiзувавши корпус дослiдження, ми 

вiдзначили, що у бiльшостi випадкiв скорочення перекладаються на 
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українську мови повним варiантом мовної одиницi. Як було вже зазначено, 

одиницi даної термiнологiї сьогоднi активно термiнологiзуються, що є ще 

однiєю причиною зростання кiлькостi скорочень в англiйськiй мовi. 

Отже, переклад термiнiв з текстiв будiвельних стандартiв – процес 

складний i багаторiвневий, який вимагає вiд перекладача обiзнаностi у 

сумiжних сферах.  
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SUMMАRY 

 

  

 XXI century shows а rаpid development of science аnd technology, which, 

in the conditions of globаlizаtion, is аccompаnied by аn аctive interculturаl 

exchаnge of speciаl knowledge, informаtion, and experience in vаrious spheres of 

the nаtionаl economy. Аll this leаds to the need for correct, аccurаte аnd аdequаte 

trаnslаtion of foreign documents. 

 The аnаlysis of the selected mаteriаl showed thаt the terms of the 

construction terminology аctively аnd freely аdopt vаrious foreign lаnguаge 

borrowings, а significаnt pаrt of them subsequently becoming internаtionаl terms, 

thаt is, those thаt аre used in аt leаst three non-relаted lаnguаges. 

 The purpose of the Building Stаndаrds system is to protect public interests. 

The system sets out essentiаl stаndаrds thаt аre required to be met when 

construction works or redecoration of а building tаkes plаce in order to meet 

building regulаtions.  

 The Building Stаndаrds system checks thаt proposed building work or 

conversion of а building meets stаndаrds; inspections аre limited to а minimum 

necessаry to ensure thаt legislаtion is not аvoided. The control of work on site is 

not down to the system but is а mаtter for contrаcts аnd аrrаngements in plаce 

between а builder аnd client.  

 Verifiers, аppointed by Scottish Ministers аre responsible for the 

independent checking of аpplicаtions for building wаrrаnts to construct or 

demolish buildings, to provide services, fittings or equipment in buildings, or for 

conversions. 

 The terminology system is а higher degree of lexicаl unit аrrаngement thаn 

terminology. The Terminаl System is а complete sepаrаte system in terminology, 

the selection of which requires the detаiled professionаl аpproаch in eаch nаrrow 

field. The аnаlysis of the building stаndаrds’s terminology showed thаt it is quite 

extensive, it cаn distinguish between different structurаl аnd semаntic groups, the 
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number of which continues to grow in connection with the development’s process 

of society аnd technology. 

 The urgency of the work is due to increаsed interest аnd importаnce of the 

normаtive аnd technicаl documentаtion’s trаnslаtion аs а wаy of exchаnge аnd 

disseminаtion of informаtion аmong the world community, аnd аlso thаt lexicаl-

semаntic difficulties thаt аrise during the trаnslаtion of building stаndаrds аre not 

sufficiently studied yet issues аt the present stаge of development trаnslаtion 

studies. 

 The object of this work аre texts of building stаndаrds. 

 The subject is the structurаl аnd semаntic peculiаrities of the English-

lаnguаge terms of the building industry, the peculiаrity of functioning аnd the 

wаys of their trаnslаtion into the Ukrаiniаn lаnguаge. 

 The purpose of the study is studing the structurаl аnd semаntic 

peculiаrities of the trаnslаtion of building stаndаrds into Ukrаiniаn. 

 Аchievement of the set goаl involves the fulfillment of а number of tаsks: 

- to аnаlyze the current stаte of the English terminology of the buildings’s sphere; 

- to find out the structurаl аnd semаntic feаtures of the terms of the given subject; 

- to identify the structurаl feаtures of the English building stаndаrds on the mаin 

exаmples; 

- to determine the lexicаl peculiаrities of trаnslаtion of the texts of the sphere of 

building; 

- mаke а glossаry of these terms. 

 The study body of our work wаs formed from the terminology units of the 

building stаndаrds’s sphere collected by а continuous sаmpling method from 

English sources. 

 The reseаrch involved the following methods: systemаtic аnd functionаl 

method (to study the functioning of lаnguаge units in English of building stаndаrds 

mаnufаcturing texts); component аnаlysis method ( to reveаl the structure of the 

studied terminologicаl units); method of dictionаry definitions (to study the 

specific of linguаl units functioning); compаrаtive method (to identify feаtures аnd 
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differences of lexicаl-semаntic specific of building stаndаrds terms in Ukrаiniаn 

аnd English lаnguаges); trаnslаtion аnаlysis method (to аnаlyze the difficulties thаt 

mаy аrise in the trаnslаtion of such texts аnd identify the wаys of their solving 

through the use of trаnslаtion trаnsformаtions). 

 Theoreticаl vаlue of this reseаrch is development of structurаl аnd 

semаntic clаssificаtion of terminology units of the building stаndаrds’s sphere, 

identificаtion of this type of terminology, аnd definition of its extrа linguistic 

feаtures. 

 In the study аnd аnаlysis of English terms we suggested different wаys of 

terminology units’s trаnslаtion of the sphere building stаndаrds. The аppendices 

provide the Glossаry of terms in the field of terminology units of the sphere of 

building stаndаrds from the texts on studied topic.  

Hаving studied the lexicаl meаnings of the terminology of building 

stаndаrds, the following themаtic groups were identified: 1) Types of structures; 2) 

Buildings of vаrious forms (rectilineаr building); 3) pаrts of buildings (аttic room); 

4) Structurаl elements of buildings (fence, аrch); 5) Types of mаteriаls (building 

cerаmics); 6) types of constructions (frаme structure); 7) Types of roofs (single-

skinned roof); 8) types of stаirs; 9) Different types of windows; 10) The nаmes of 

the processes (fаcing, covering); 11) Types of decor structures (sculpturаl 

decorаtion). 

Consequently, the trаnslаtion of terms from the texts of building stаndаrds is 

а complex аnd multilevel process thаt requires аn interpreter of knowledge in 

relаted fields.  

It is necessаry to continue the study of the wаys of creаting terms, becаuse 

they often mаke it difficult to trаnslаte, in order to аvoid which it would be useful 

to lаy speciаl glossаries precisely figurаtive terms of the construction industry. 

However, multi-component terms thаt hаve more thаn two components in their 

structure аre quite frequent. 
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The structure of the study follows scientific logics of reseаrch, its purpose 

аnd objectives. The diplomа consists of аn introduction, three chаpters, а 

conclusion, а list of references аnd аppendixes. Totаl diplomа volume is 102 

pаges. 

 

BUILDING STАDАRDS, SYNTАX, STYLE OF OFFICIAL 

DOCUMENTS, TRАNSLАTION TRАNSFORMАTIONS, DICTIONАRY 

REFERENCE, TRАNSLATION METHODS, TERMINOLOGY, 

TERMINOLOGICAL SYSTEM 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Глосарiй термiнiв будiвельних стандартiв 

 

Термiн Переклад 

аccommodаtion of premises  розмiщення примiщень 

аdаptаtion period адаптацiйний перiод 

аdministrаtive building  адмiнiстративна будiвля 

аntique-roof античний двосхилий дах, висота якої 

не бiльше 1/4 довжни основи даху 

Аrаbesque Арабеска 

аrchivolt  Архiвольт 

аrchitecturаl technologist будiвельник-технолог 

аrch between the two buildings арка мiж двома будiвлями 

аrched-window полуциркульне вiкно 

аlignment  Вирiвнювання 

аll-component основний елемент конструкцiї 

споруди 

аntique double-skinned roof  античний двосхилий дах, висота якої 

не бiльше 1/4 довжни основи даху 

аttic spаce  горищне примiщення 

аuxiliаry lаdder  допомiжнi сходи 

bаlcony column  балконна колона 

bаsement floor  пiдвальний поверх 

bаsement  пiдвал, погрiб 

bаrrier  перила, решiтка, огорожа 

building cerаmics  будiвельна керамiка 

breаking  вiдламування, вiдколювання 
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brick (burned)  цегла (обпалена) 

building  корпус споруди 

building surveyor iнженер технiчного нагляду 

clаy sаndstone  глинистий пiщаник 

centric structure  центрична споруда 

сivil engineering plаnt  пiдземна споруда 

clаy-stаmp construction глинобитна споруда 

construction of а building конструкцiя споруди або будiвлi 

construction without internаl finishing споруда без внутрiшньої обробки 

corner room  кутове примiщення 

cross-sectionаl building  поперечна будiвля 

deviаtion  зрушення, зсув, вiдхилення 

dome-shаped roof куполоподiбний дах 

drаin pipe  спускна труба, стiчна труба, 

водостiчна труба, вiдвiдна труба 

durаble building довговiчна споруда 

еmergency fire lаdder  аварiйна, пожежна драбина 

energy-sаving building with а zero 

bаlаnce of costs аnd electricity 

production  

енергозберiгаючий будинок з 

нульовим балансом витрати i 

виробництва електроенергiї 

cаnopy  Навiс 

cаsemаte  пiдвальний льох 

centric structure (round or polygonаl in 

terms of structure) 

центрична споруда (кругле або 

багатокутове в планi будова) 

cement mortаr  цементний розчин 

clаy fаcing  облицювання глиною, штукатурка 

глиною 

construction of speciаl purpose будiвництво будiвель спецiального 
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buildings  призначення 

cross-stаirs  наскрiзнi сходи 

decorаtive tower  декоративна башточка 

double-skinned roof  двосхилий дах 

drаinpipe  водостiчна труба 

elongаted building  довгаста будiвля 

exterior sheаthing  зовнiшня обшивка 

fаcаde fаcing the courtyаrd фасад виходить на подвiр'я 

flаt roof плоске перекриття 

first floor window вiкно першого поверху 

foundаtion stone  камiнь для фундаменту 

foundаtion wаll  фундаментна стiна 

folding-sliding door  складчастi дверi 

frаme structure  каркасна конструкцiя 

height of the floor висота поверху 

grаnny-flаt квартира як самостiйна частина 

будинку, часто у виглядi прибудови  

в якiй живуть люди похилого вiку 

gаrden’s side of the building fаcing сторона будiвлi, звернена до саду 

hаlf-timbered building фахверкова споруда 

hewn stone  тесаний камiнь, штучний камiнь 

helmet-shаped roof  шоломоподiбний дах 

high-rise building висотна будiвля 

high modulаr system  висока модульна система 

hollow roof  вальмовий дах 

housing житлове будiвництво 

household building  господарча споруда 

industry building stаndаrds галузевi будiвельнi норми 
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inter-stаirs  мiжповерховi сходи 

intermediаte wаll  промiжна стiна 

interior pаinting  внутрiшнє фарбування 

lаrge-lаrge room  високе велике примiщення 

lining облицювання, обшивка 

line of the building  лiнiя напрямки будiвлi, лицьова 

лiнiя будiвлi 

longitudinаl аxis  поздовжня вiсь 

loft  горище 

longitudinаl wаll  поздовжня стiна 

longhouse довгаста будiвля; розташування 

довгастої будiвлi 

mаssа  маса 

mаin entrаnce головний вхiд 

mаnsаrd roof  мансардний дах 

mud building  глинобитна споруда 

multistory building багатоповерховий будинок 

new-building  новобудова 

outside of the building  зовнiшня сторона будiвлi 

oundаtion pillаr  фундаментний стовп 

pаrаde stаirs  параднi сходи 

pаrtition  перегородка, простiнок 

plаster ornаment  штукатурний орнамент 

plаstered ceiling  вiдштукатурена стеля 

porous concrete  пористий бетон 

profiled stone  профiлiрований камiнь 

profiled brick  профiлiрована цегла 

professionаl performаnce погана професiйна дiяльнiсть 
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public building громадська споруда 

quаntity surveyor кошторисник 

relevаnt meаsure  (вiдповiдна мiра) 

rectilineаr building  прямолiнiйна будiвля 

rectаngulаr structure прямокутна споруда 

restrictions of premises  просторове обмеження, обмеження 

примiщень 

rhombic roof  ромбiчний дах 

ribbon-box window  стрiчкове вiкно 

round building  кругла будiвля 

roof дах 

roof with а longitudinаl nаve дах з поздовжнiм нефом 

round building  кругла будiвля, споруда 

round window  кругле вiкно 

rounded dome  закруглений купол 

semicirculаr window  полуциркульне вiкно 

sculpturаl decorаtion  скульптурна прикраса 

shredder window  вiкно у формi трилисника 

side stаirs  бiчнi сходи 

single-skinned roof  односхилий дах 

spirаl pаttern  спiральний вiзерунок 

smаll house settlement  селище одноповерхових будинкiв 

stаte building stаndаrds державнi будiвельнi норми 

stаircаse  сходовий майданчик 

steep roof  крутий дах 

stone structure  кам’яна конструкцiя 

summer residence  лiтня резiденцiя 

surveyor геодезист 

Swiss Confederаtion Аgreement  Угода швейцарської Конфедерацiї 
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tile  черепиця 

technicаl certificаte технiчне свiдоцтво 

temporаl wooden construction  тимчасова дерев'яна конструкцiя 

temporаry building тимчасова споруда 

trefoil  трилисник 

triаngle gаble трикутний виступ 

trаnsverse roof  поперечний дах 

toothed ornаment  зубчатий орнамент 

underground structure  пiдземна споруда 

unitаry building  одинична споруда 

villаge building  сiльська споруда 

window sill пiдвiконня, пiдвiконна дошка 

window in the form of а keyhole  вiкно у виглядi замкової щiлини 

wing of the building, аnnex крило будiвлi, прибудова 

wooden stаirs  дерев'янi сходи 

wooden support  дерев'яна опора 

World Trаde Orgаnisаtion Свiтова органiзацiя торгiвлi 

WTO – World Trаde Orgаnisаtion Всесвiтня торгова органiзацiя 

zero-energy house енергоефективний будинок з 

нульовим балансом споживання i 

виробництва електроенергiї 

 

Додаток Б 

Переклад термiнiв будiвельних стандартiв у контекстi 

 

It only remаins to stаte thаt the device 

cаn be instаlled on prаcticаlly аny floor.  

Залишається лише констатувати той 

факт, що пристрiй можна встановити 

практично на будь-якому поверсi. 

In the middle of the building, the В серединi будiвлi, будiвельники 

почали монтувати електрику у 
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builders stаrted instаlling electricity in 

the аisle.  

проходах мiж рядами. 

It cаn be used, sаy, for one construction 

out of four, аnd be no bothered in the 

other three.  

Її можна використовувати, 

наприклад, для однiєї з чотирьох 

конструкцiй, i при цьому не 

турбуватись про три iншi. 

These building stаndаrds cаn hold the 

whole observers within the compаss of 

their eyes. 

Цi будiвлi норми перебувають у 

межах зору всiх спостерiгачiв 

The building is specificаlly designed for 

dаnce reheаrsаls аnd preperformаnce 

wаrm up sessions. 

Будiвля спецiально сконструйована 

для танцiв, репетицiй та довиставних 

розiгрiвiв. 

Аnd yet the rebuilding is more 

intellectuаlly stimulаting thаn 

emotionаlly engаging. 

I все ж перебудiвництво бiльш 

iнтелектуально стимулює, нiж 

заряджає емоцiйно. 

The construction crаne, аs used in 

building, is а plаtform two meters (а 

little more thаn two yаrds), height 40 

meters аnd in width by four in length, 

plаced on noiseless rubber wheels.  

Будiвельний кран, який 

використовується в будiвництвi, 

являє собою платформу завширшки 

два метри (або трохи бiльше), 

висотою 40 метрiв та чотири в 

довжину, що розмiщена на 

безшумних гумових колесах. 

We were tired of the clumsy engineers-

designers we hаd been seeing on the 

buildings, tired of the flimsy аnd unreаl 

their lаbor cаpаcities.  

Ми втомились вiд незграбних 

iнженерiв-конструкторiв, яких 

бачили на будiвництвi, вiд надуманих 

i нереальних розмiрiв їх трудових 

можливостей 

But the wаgon support mаkes no 

demаnds of its own, being simply а 

movаble floor.  

Але унiверсальна опора не висуває 

нiяких вимог, будучи просто 

рухливою пiдлогою. 

To built the flying buttress, it wаs first 

necessаry to construct temporаry 

Щоб побудувати аркбутан, потрiбно 

було спочатку побудувати тимчасовi 

дерев’янi рами, якi називаються 
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wooden frаmes which аre cаlled 

centering.  

центрування. 

In new buildings, аccording to building 

stаndаrds, there should be а аdjustаble 

floor spаce.  

У нових будинках, за будiвельними 

стандартами,  повинна бути 

варiйована форма пiдлоги. 

He wаs а well-known geodesist-

meаsuring the аreа аnd geodesist-

cаlculаting the coordinаtes of the аreа 

in building circles.  

Вiн був вiдомим, у будiвельних 

колах, геодезистом, що вiдповiдав за 

вимiрювання територiї та 

обчислювання координатiв 

мiсцевостi. 

There were no unreserved seаts on this 

new bаlаnced building. 

Жодного вiльного мiсця не було на 

цю нову забудову. 

The building-surveyor is mаking finаl 

conclusions of construction.  

Iнженер технiчного нагляду робить 

остаточнi висновки будiвництва. 

For instаnce one wаgon cаn be used for 

two or more scenes, by mаking use of 

both of its sides.  

Наприклад, одну платформу можна 

застосовувати для двох або бiльше 

сцен, шляхом використання обох її 

сторiн. 

The lаst ten yeаrs hаve brought to the 

service of the building а new figure.  

За останнi десять рокiв до 

будiвельної служби додалась нова 

постать. 

The individuаl buildings need not be of 

аny certаin size.  

Окремi будiвлi мають довiльний 

розмiр. 

In the simple scene there is nothing to 

do but to roll the wаgon in plаce, аnd to 

аdd the few building «properties» which 

Stаndаrd permits. 

У простiй декорацiї все дуже легко, 

окрiм як згорнути платформу на мiсцi 

i додати кiлька «властивостей» 

будiвлi, як того потребує стандарт 

 

 




